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وحدة العامل تكرس األغالل
نــضــالــه  تـــاريـــخ  يف  املـــغـــرب  يــســتــنــد 
بالنضاالت  حــافــل  ســجــل  ــى  ــرق،ال ــش امل
العاملة  الطبقة  دونتها  التي  العمالية 
والضيعات  الصناعية  ــدات  ــوح ال بــن 
الدروس  استخراج  يجب  الفالحية.فقط 
للنضال  جــديــدة  افــاق  بفتح  الكفيلة 
العام  الــرأي  ينس  العمالي.لن  النقابي 
استرجاع  ــارك  ــع ــوام،م ع جبل  مــعــارك 
عامل   1000 حوالي  وادمــاج  املطرودين 
ريــجــي  الــســمــيــســي  ــال  ــم ع مــعــركــة  يف 
خريبكة،معارك  الفوسفاطية  باملنطقة 
»الكليمنتن«  يف  ــن  ــي ــزراع ال الــعــمــال 
معارك  الى  اجلديدة.باالظافة  ناحية 
الغرب  يف  الزراعيات  والعامالت  العمال 
سمير  ال  باها،ومعركة  ايــت  واشــتــوكــة 
املتواصلة  املعارك  من  باحملمدية،وغيرها 
ــالل  ــغ ــت ــد االس ــذه،ضـ ــا هـ ــن ــام ــى اي ــت ح

الباطرونا... وجشع  الرأسمالي 

املالحم  تلك  نسترجع  نحن  وبينما 
الــعــمــالــيــة،نــســتــحــضــر الــيــوم املــعــركــة 
ــة  ــرك ــالـــيـــة لـــعـــامـــالت وعـــمـــال ش احلـ
الفرنسية  للمجموعة  التابعة  »أمانور« 
ــوان  ــط ــة،ت ــج ــن ــن ط ــل مـ ــك ــا«ب ــي ــول ــي »ف
ــا  ــراب ــون اض ــوض ــخ ــاط الــذيــن ي ــربـ والـ
مفتوح  باعتصام  مــرفــوقــا  العمل  عــن 
 04 ــوم )اخلــمــيــس  ــي ــدود ال بــلــغ الــى حـ
وقفات  ،تتخلله  يوما   136 يونيو2020( 
أمام  متواصل  تصاعد  يف  نضالية  وبرامج 
مبساندة  الشركة  ممثلي  تعنت  استمرار 
املنطقة،يف  يف  املخزنية  السلطات  مــن 
على  بها  املعمول  والقوانن  واضح  تعارض 
مبا  اال  يطالبون  ال  أنهم  عالتها.ذلك 
ارجاع  من  املشروعة  حقوقهم  لهم  تكفله 
أمام  مستحقاتهم  منهم،أداء  املطرودين 
االجتمتعي،االستفادة  الضمان  صندوق 
بتدبير  ــاص  اخلـ ــم  ــدع ال ــدوق  ــن ص ــن  م
ــا واحـــتـــرام احلـــق يف  ــورونـ ــة كـ ــح ــائ ج

النقابية. احلريات 

ــالت شــركــة  ــ ــام ــ مــعــركــة عـــمـــال وع

وتــعــددت  مدتها  طــالــت  »أمــانــور«الــتــي 
تأثيراتها  وبـــدأت  النضالية  أشكالها 
والساكنة  العام  الرأي  الى  تصل  املباشرة 
من  يكفي  ــا  م بــاخلــدمــات،لــهــا  املــعــنــيــة 
النجاح.لكنها  فــرص  الصمود  مقومات 
املباشر  االسناد  الــى  كذلك  احلاجة  يف 
ــة  ــج ــن ــاط،ط ــرب ــة ال ــن ــاك ــرف س ــ ــن ط مـ
ومؤشرات  عناوين  بــدات  وتطوان.وقد 
األفق  يف  تلوح  املنشود  التضامن  ذلــك 
النضالي  االستعداد  خالل  من  القريب 
والعمال،ومن  العامالت  وعائالت  لألسر 
ــر عــنــه  ــب ــع ــذي ت ــ ــن الـ ــام ــض ــت ــالل ال ــ خ
واالطــارات  النقابية  القطاعات  بعض 
يف  الدميقراطية  والسياسية  احلقوقية 

ملنطقة. ا

الوحدة  يف  تكمن  النجاح  مؤشرات  ان 
الشركة  ملستخدمي  الضاربة  العمالية 
اطار  يف  النقابي  وانتظامهم  والتحامهم 
بقيادة  للشغل  املغربي  االحتــاد  نقابة 
مبصداقية  يحضى  الذي  العام  كاتبهم 
البيروقراطية  تكالب  ورغم  اجلميع،هذا 
املــركــزيــة،تــبــقــى  رأس  عــلــى  املــتــنــفــذة 
املــعــركــة تــســيــر نــحــو حتــقــيــق املــطــالــب 
ملختلف  دميقراطية  وادارة  تدبير  ،يف 
مجالسها  بقرارات  النضالية  برامجها 
شق  ومحاوالت  التربصات  رغم  املوحدة 
الترغيب  أشــكــال  مبختلف  صفوفهم 

والترهيب.

واجــب  تــفــرض  عمالية  معركة  انــهــا 
ــن الــقــطــاعــات  ــام ب ــح ــت الــتــضــامــن واالل
يف  للسقوط  املرشحة  الفئات  ومختلف 
ما  لتحويل  تتهيأ  التي  الباطرونا  شراك 
لفائدتها  كورونا  صندوق  أموال  من  تبقة 
للعامالت  احليوية  املصالح  حساب  على 
الى  احلميع  يدعو  الذي  والعمال.األمر 
عمل  يف  واالنــتــظــام  املــســؤولــيــة  حتمل 
ملواجهة  موحدة  مطالب  يرفع  وحــدوي 

كورونا. وجائحة  واملخزن  الرأسمال 
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«  بطنجة امانور   » شركة  عمال     

شركة«امانور«  عمال  نفذ  النضالي  برنامجهم  تنفيذ  إطار   يف 
مقر  أمام  صامتة   وقفة  الفرنسية«فيوليا«  للمجموعة  التابعة 
 2020 يونيو   02 الثالثاء  يوم  احلسيمة  تطوان  طنجة  واليــة 
إرجــاع  مقدمتها  ويف  والعادلة  املشروعة  بحقوقهم  للمطالبة 
الوطني  للصندوق  مستحقاتهم  وأداء  عملهم  إلــى  املطرودين 
كورونا. تدبير  صندوق  دعم  من  واالستفادة  االجتماعي  للضمان 

مع  بــاملــوازاة  بطنجة  الشغل  مفتشية  يف  اجتماع  عقد  وقــد 
والكاتب  للشغل  املغربي  لالحتاد  اجلهوي  الكاتب  بحضور  الوقفة 
الشركة  ممثل  التمس  الشركة.وقد  وممثل  العمال  لنقابة  العام 
اإلدارة  بيد  صار  امللف  أن  بدعوى  النقابة  مطالب  على  للرد  مهلة 
»امانور«  عمال  صفحة  يف  تقرير  حسب  بفرنسا  للنقابة  املركزية 

الفيسبوك. يف 

واعتصاما  إضــرابــا  يخوضون  عــمــال«امــانــور«  أن  إلــى  نشير 
املسؤولة  السلطات  تتحرك  ان  دون  أشهر  خمسة  حالي  مفتوحا 
قوانن  احترام  على  االستيطان  املتعددة  الشركة  هذه  إلرغــام 
التنظيم  قي  احلق  واحترام  املطرودين  العمال  بإرجاع  الشغل 

. بي لنقا ا

اجلهوية  املفتشية  أمام  ثانية  وقفة  تنظيم  العمال  ويعتزم 
برنامجهم  إطار  يف   2020 يونيو   04 اخلميس  يوم  بطنجة  للشغل 

التصعيدي. النضالي 

بالقنيطرة الكابالج  شركة  وعمال  عامالت 

2020  اصابة  أربعة مستخدمن  03 يونيو  ثبت اليوم األربعاء 
عن  واملمنوعة  املسيجة  الصناعية  باملنطقة  الكابالج  بشركة 

للتحاليل  250عامل  من  أكثر  خضوع  بعد  الناس.وذلك  من  العامة 
. ية ملخبر ا

بإقليم  بويزكران  الصغير  األطلس  »وانسيمي«بافران  منجم 
كلميم

كورونا  بفيروس  املنجم  مختبر  يف  تقني  عامل  إصابة  تاكدت 
منعه˛هو  مت  مراكش.وقد  من  اضطرارية  عطلة  من  عودته  بعد 
احمللية  السلطات  طرف  50(˛من  )حوالي  العمال  من  ومجموعة 

للعمل.  املنجم  الى  يقيمون  حيث   بويزكارن  من  التنقل  من 

منه  يستخرج  كان  الذي  املنجم˛  فان  املتوفرة  املعطيات  وحسب 
20سنة˛قد  حوالي  منذ  العمل  عن  متوقفا  كان  النحاس˛  معدن 
للهولدينغ  التابعة  كولدن«  شركة«اقا  طرف  من  تشغيله  أعيد 
االستغالل  ظروف  يف  عامل   200 حوالي  حاليا  به  امللكي.ويشتغل 
العمل  ووسائل  والسالمة  الصحة  شــروط  أبسط  إلى  واالفتقار 

. سبة ملنا ا

صفرو بإقليم  التعليمية   باملؤسسات  املطابخ  عامالت 

صفرو  بإقليم  التعليمية  املؤسسات  يف  املطابخ  عامالت  تعاني 
توصلهن  عدم  جراء  من  متأزمة  جد  واجتماعية  مادية  أوضاع  من 
صارخا  انتهاكا  يعتبر  ما  وهو   2020 يناير  شهر  منذ  بأجورهن 
واصلن  فقد  وللعلم   . الشغل  ملــدونــة   ســافــرا  وخــرقــا  حلقوقهن 
حالة  بسبب  ــارس  م شهر  ــر  أواخ الــدراســة  توقف  حتى  عملهن 

الصحية. الطوارئ 

تدبير  لها  املــفــوض  الشركة  بإجبار  مشكلتهن  حــل  ــوض  وع
املــديــريــة  مستحقاتهن˛أقدمت  بــصــرف  ــة   ــي ــدرس امل املــطــاعــم 
الستئناف  استدعائهن  على  الوطنية   التربية  لوزارة  اإلقليمية 
تواطؤا  يعتبر  ما  الباكالوريا.وهذا  امتحانات  فترة  يف  العمل 

املفوضة. الشركة  مع  لها  مكشوفا 

البيضاء بالدار  للخياطة«  »عادل  شركة 

باحلي  مقرها  للخياطة«˛الكائن  شركة«عادل  عامال  نظمت 
الشق  بعن  الشغل  مفتشية  أمــام  بالبرنوصي˛وقفة  الصناعي 
»تقاطع«  شبكة  بحضور   2020 يونيو   01 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
اإلنــســان  حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلــمــعــيــة  ــن  ع الشغلية  لــلــحــقــوق 

صي  نو لبر با

الصندوق  لدى  بهن  التصريح   بينها  ومن  بحقوقهن  للمطالبة   
كورونا. صندوق  دعم  من  لالستفادة  االجتماعي  للضمان  الوطني 

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

املالبس شركة«وايكيكي«لبيع 

حسب بالغ لفرع للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان وشبكة 
عمال/ فان  03يونيو2020  يف  مؤرخ  الشغلية  للحقوق  تقاطع 
انتهاك  استمرار  من  يعانون  مازالوا  »وايكيكي«  شركة  ات 
وغير  طويلة  لساعات  العمل  ذلــك  مظاهر  ومــن  حقوقهم 
األمان  مسافة  احترام  وعدم  األجر  مدفوعة  وغير  محددة 
والسالمة  الصحة  جلنة  وغياب  العمال/ات  بن  القانونية 
ورفض  القمع  أساليب  نفس  واستمرار  الشغل  طبيب  وغياب 

البيع. مراكز  بأحد  وقعت  شغل  بحادثة  التصريح  الشركة 

الوصية  اجلهات  »تقاطع«  وشبكة  اجلمعية  فرع  طالب  وقد 
واحترام  القانون  باحترام  الشركة  إلزام  اجل  من  بالتدخل 

النقابي.  العمل  يف  احلق 

الشرقية اجلهة  يف  العاملة  الطبقة  أوضاع 

باجلهة  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  ــدرت  أص  
 2020 مــاي   20 يف  ــؤرخ  م الــعــام  الـــرأي  إلــى  بيانا  الشرقية 
الطبقة  تعيشها  الــتــي  ــاة  ــان ــع امل حــجــم  عــلــى  فــيــه  وقــفــت 
واخلدماتية  والفالحية  الصناعية  بالقطاعات  العاملة 
حالة  ظل  يف  ترديا  ازدادت  والتي  املهيكل˛  غير  القطاع  ويف 
الكلي  التصريح  عــدم  مظاهرها  ومــن  الصحية˛  الــطــوارئ 
الوطني  الصندوق  لــدى  بالعمال/ات  اجلزئي  التصريح  أو 
الــوحــدات  مــن  كبير  عــدد  طــرف  مــن  االجتماعي  للضمان 
ــات واملــنــاولــة  ــدم اإلنــتــاجــيــة واملـــقـــاوالت يف قــطــاعــات اخل
والقطاع  والبناء  والتجهيز  والنسيج  الغذائية  والصناعات 

شركات  وغيرها˛وتلكأ  واملطاعم  املقاهي  وعمال  الفالحي 
وطردها  العمال/ات  مستحقات  صرف  يف  وتأخرها  املناولة 

الوحدات  من  العديد  عمل  منهم/هن˛واستمرار  للعديد 
الطوارئ  حالة  يف  الضرورية  غير  واخلدماتية  اإلنتاجية 
االشتغال  بسبب  الزراعين/ات  العمال/ات  الصحية˛ومعاناة 
السالمة  وشــروط  النقل  وسائل  حيث  من  قاسية  ظــروف  يف 

العمل)10 ساعات( ودون احلد األدنى لألجر. وطول مدة 

تضامنها  عــن  بيانها  يف  اجلــهــويــة  الكتابة  عــبــرت  ــد  وق
األوضــاع  الكادحن˛واستنكرت  وكافة  العاملة  الطبقة  مع 
إلى  املسئولة  اجلهات  داعية  فيها  يعيشون  التي  املتردية 
يف  األجـــراء  جلميع  احلماية  توفير  يف  مسؤوليتها  حتمل 

القطاعات.     جميع 

باسبانيا املغربيات  الزراعيات  العامالت   

املغربات  الزراعيات  العامالت  من    7086 حوالي  تشتغل 
مارس  شهر  منذ  باسبانيا  األندلس  بإقليم  الفراولة  جني  يف 
موقع  املــدة.وحــســب  مــحــددة  عمل  عــقــود  إطــار  يف  املــاضــي 
أبلغت  األندلس  إلقليم  احمللية  احلكومة  فان  نيوز«  »العرائش 
لفحص  العامالت  إخــضــاع  يف  برغبتها  املغربية  السلطات 
اجل  عملهن˛من  فترة  انتهاء  بعد  كورونا˛مباشرة  فيروس 

املغرب. إلى  عودتهن  تسهيل 

بأجور  يشتغلن  املغربيات  العامالت  تلك  أن  إلــى  ونشير 
ألنواع  ˛ويتعرضن  باسبانيا  األجــور  ملستوى  بالنظر  قليلة 
بكرامتهن  احلــاطــة  واملــمــارســات  االســتــغــالل  مــن  مختلفة 
طرف  من  واالحتجاز  واجلنسية  اجلسدية  كــاالعــتــداءات 
فضحته  ما  فيه.وهو  يشتغلن  التي  الضيعات  مــالك  بعض 

االسبانية.  والصحافة  العمالية  النقابات 
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أوضاع الطبقة العاملة يف ظل حالة الطوارئ الصحية

بأجورهن  يتوصلن  لم  التعليمية  املؤسسات  مطابخ  عامالت 
5 أشهر منذ 

فضيحة  بصفرو  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فجرت 

إن  مايو(،   30 يوم  مفتوحة)  رسالة  يف  وقالت،  الثقيل،  العيار  من 
بأجورهن  يتوصلن  لم  التعليمية  املؤسسات  داخل  املطابخ  عامالت 
5 أشهر. وأعادت  منذ يناير من السنة اجلارية، أي منذ ما يقرب من 
التعليم  التدبير املفوض يف قطاع  هذه القضية مسألة تتبع صفقات 
الشركات  من  عدد  إلى  توجه  االنتقادات  وأن  خاصة  الواجهة،  إلى 
بالشق  يتعلق  ما  منها  خاصة  التحمالت،  دفاتر  تطبيق  بعدم  املكلفة 

مساوئها. على  الشغل،  مدونة  مبقتضيات  وااللتزام  االجتماعي، 

إقليم  عامل  من  كل  إلى  املفتوحة  الرسالة  هذه  اجلمعية  ووجهت 
ـ   بفاس  التعليم   و  للتربية  اجلهوية  األكادميية  ومدير  صفرو، 
فيه  عمدت  وقت  يف  بصفرو،  للتعليم  اإلقليمية  واملديرة  مكناس، 
العمل  بأماكن  لاللتحاق  مجددا  دعوتهمن  إلى  التعليمية  السلطات 
املزرية  الوضعية  استعدادا لالمتحانات اإلشهادية، لكن دون تسوية 
التي يعشنها والتي ازدادت سواء بسبب إجراءات الطوارئ الصحية.

وقالت إن مكتبها يتابع بقلق و استنكار شديدين وضعية عامالت 
عدم  بسبب  صفرو  بإقليم  التعليمية  املؤسسات  ــل  داخ املطابخ 

.2020 املستحقة منذ فاحت يناير  توصلهن بأجورهن 

مختلف  داخــل  عملهن  يزاولن  كن  العامالت  هذه  بأن  وسجلت 
ما  بسبب  الدراسة  توقف  غاية  إلى  باإلقليم   التعليمية  املؤسسات 
أملته قرارات الطوارئ الصحية يف أواخر شهر مارس ، لتتم دعوتهن 

. اإلشهادية  االمتحانات  لفترة  استعدادا  عملهن  الستئناف 

حقوقهن  لصرف  االستعجالي  الطابع  على  اجلمعية  ــدت  وأك
حقوقهن  ضرب  من  أيضا  يعانن  بأنهن  موردة  املادية،  ومستحقاتهن 

االجتماعية. الشغلية 

• رأي مناضل: البعض يقترح ذبح الفالحن الصغار يف عيد 
األضحى....

بــاألحــزاب  العثماني  الــديــن  سعد  جمع  الـــذي  االجــتــمــاع  يف 
األضاحي  )دبح  األضحى  عيد  إلغاء  البعض....،  التمس  »املهذبة«؛ 
(، ألن املواطنن لن يكونوا قادرين على اقتناء األكباش، و بالنسبة 
دعم  صندوق  يف  باملبلغ  للمساهمة  دعاهم  ذلــك،  على  للقادرين 

كورونا...

معرفة  يف  حقه  و  الصندوق،  حساب  بكشف  املطالبة  حريا  كان 
تدبير  بلطجة  ادانة  و  الشفط،  منهجية  و  كشطته،  التي  الشركات 
استغالل  تكثيف  و  العمال  طرد  وقف  و  العصابات،  مبنطق  اجلائحة 
الرعاية  و  التعليم  و  الصحة  على  االنفاق  ضرورة  و  بهم،  احملتفظ 
من  املتضررين  املغاربة  لكل  استثنائية  منحة  صرف  و  االجتماعية، 
اجلائحة لدعم االستهالك عن طريق قانون مالية تعديلي، و بلورة 

الغذائي  األمن  حماة  الصغار؛  الفالحن  لدعم  مستعجلة  اجراءات 
دعوتهم  عوض  البؤس؛  مستنقع  يف  غرقا  ازدادوا  الذين  للمغاربة؛ 

لشد احلزام أكثر لتخفيف عبء األزمة عن املافيا املخزنية ...

األسلحة  على  املــلــيــارات  تبذير  تناقش  لــم  ــؤالء  ه مقترحات 
اختارت  بل  اجلائحة،  عز  يف  الفرنسية  الصواريخ  و  والطائرات 
من  رأسماله  استرجاع  من  بحرمانه  الصغير  بالفالح  التضحية 
وحشية  بطريقة  تدميره  و  نصف  و  شهرين  منذ  عطل  ماشية  سوق 

مريعة...

أيضا  الصغار  الفالحن  بذبح  املخزن  مطالبة   ..... على  فات  لقد 
اللغو  لعل  اجلائحة،  صندوق  تدبر  التي  الباطرونا  لنقابة  قربانا 

.... 2021 يشفع ...... يف انتخابات 
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• قروض “كورونا” … خطة إنعاش املقاوالت

....أعلنت جلنة اليقظة االقتصادية، عن آليات ضمان جديدة موجهة 
التي  األولى،  بآليتن  األمر  ويتعلق  أصنافها،  مبختلف  املقاوالت  جلميع 
“إقالع املقاوالت الصغيرة جدا” موجهة إلى املقاوالت  أطلق عليها ضمانة 
للتجار  املمنوح  القرض  قيمة  من  املائة  يف   95 وتغطي  جــدا،  الصغيرة 

واحلرفين، الذين يقل حجم معامالتهم عن 10 مالين درهم...

املقاوالت  ملختلف  جدا”  الصغرى  املقاوالت  “إقــالع  ضمانة  ...توجه 
بغض النظر عن قطاع نشاطها اإلنتاجي، التي ال يتجاوز رقم معامالتها 

10 مالين درهم.

تكاليف  تغطية  إلى  ــار،  اإلط هذا  يف  املمنوحة،  القروض  وتخصص 
التشغيل واستئناف النشاط، وميكن أن يصل املبلغ األقصى للقرض إلى 10 
يف املائة من رقم املعامالت، علما أن الفئات املستهدفة من املقاوالت هي تلك 
التي ال يتجاوز رقم معامالتها 10 مالين درهم، ما يعني أن هناك مقاوالت 
سنتيم(.  مليون   100( درهم  مليون  مببلغ  قرض  من  تستفيد  أن  ميكن 
فترة  تأجيل  فترة  مع  سنوات،  سبع  مدى  على  الدين  إرجاع  فترة  ومتتد 
الشروع يف األداء ميكن أن تصل إلى سنتن حدا أقصى. ويؤدي املستفيد 
لبنك  الرئيسي  الفائدة  سعر  حدود  يف  فائدة  سعر  التمويالت  هذه  من 
املغرب، احملدد، حاليا يف 2 يف املائة، إضافة إلى 200 نقطة أساس، ما يرفع 
4 يف املائة، يتغير حسب تغير السعر الرئيسي. وتغطي  سعر الفائدة إلى 
الضمانة 95 يف املائة من مبلغ القرض، مع أداء عمولة يف حدود 0.1 يف املائة 

دون احتساب الرسوم.

 10 معامالتها  رقم  يتجاوز  التي  املقاوالت  إقــالع”  “ضمان  آلية  وتهم 
مالين درهم، باستثناء مقاوالت القطاع املالي والشركات القابضة.

 وأشارت جلنة اليقظة االقتصادية إلى أنه ميكن اعتماد بعض املعايير 
من أجل معاجلة ملفات بعض القطاعات ذات الوضع اخلاص، مثل السياحة 

واإلنعاش العقاري.

احملقق  املقاولة  معاملة  رقم  قيمة  إلى  القرض  مبلغ  يصل  أن  وميكن 

خالل شهر ونصف، بالنسبة إلى مقاوالت القطاع الصناعي، وشهر من رقم 
التي  اإلنشاء،  وحديثة  أخرى  قطاعات  مقاوالت  إلى  بالنسبة  املعامالت 

يقل نشاطها عن سنة، بغض النظر عن قطاع نشاطها اإلنتاجي.

 100 يف  اإلطار  هذا  يف  ستمنح  التي  للقروض  األقصى  السقف  وحدد 
مليون درهم، أي 10 ماليير سنتيم. ويتعن أن تخصص املقاوالت املستفيدة 

نصف مبلغ القرض ألداء متأخرات مستحقات مزوديها.

إرجاع  فترة  فإن  جدا”،  الصغيرة  املقاوالت  “إقالع  ضمانة  غرار  وعلى 
أداء  يف  الشروع  تأجيل  سنتان  ضمنها  سنوات،   7 مدى  على  متتد  الدين 
أول قسط. ويطبق على هذه القروض سعر 4 يف املائة، 200 نقطة أساس 
إضافية على معدل الفائدة الرئيسي احملدد، حاليا، يف 2 يف املائة، وميكن 

أن يتغير السعر نزوال وصعودا، حسب تغير السعر املرجعي.

• أخنوش لبرملانين: “مقترحاتكم تفقيرية”

والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  رد 
يف  اخلــصــوص  على  ممثلة  األغــلــبــيــة،  ــرق  ف مــن  برملانين  على  بــقــوة 
والتقدم  واملعاصرة  األصالة  يف  ممثلة  املعارضة،  ومن  والتنمية،  العدالة 
محاولة  يف  جاهزة،  “كليشيهات”  تطلقون  “إنكم  قائال  واالشتراكية، 
املغرب  خاصة  املغرب،  اعتمدها  التي  الوطنية  اإلستراتيجيات  لتبخيس 

األخضر وأليوتيس”.

أن  )االثنن(،  أمس  مساء  النواب،  مبجلس  مساءلته  جلسة  يف  وأكد 
إنتاج  من  الذاتي  لالكتفاء  املغرب  حتقيق  يخص  ما  يف  النواب  مقترحات 
 300 إلى  السقوية  األراضي  من  هكتار  ألف   900 إضافة  تتطلب  احلبوب 
يزرعون  الذين  للفالحن  ميكن  “ال  الصدد:  هذا  يف  وقال  احلالية.  ألف 
احلمراء،  والفواكه  و”الدالح”  والزيتون  والطماطم  و”األفوكا”  احلوامض 
12 ألف  “مردود هكتار من احلبوب هو  تعويضها باحلبوب”، مشيرا إلى أن 
ملنتوجات  درهم  ألف   34 مقابل  قليلة،  عاملة  يد  تشغيل  وبقدرة  درهم، 
“كيف  متسائال:   ،“ العاملة  اليد  من  اآلالف  مئات  تشغل  أخرى،  فالحية 
تلتمسون من الوزير العناية بالفالحن، وتطلبون منه، عبر انتقاداتكم، 

تطبيق سياسة تفقيرية يف العالم القروي؟ ”.

الفواكه  عوض  السقي،  سياسة  عبر  احلبوب  إنتاج  نحو  التوجه  وأن 
20 مليار درهم سنويا، مضيفا  لـ  الفالحن  إلى خسارة  احلمراء، سيؤدي 
أن هدفه الرفع من مستوى معيشة القاطنن يف البوادي وليس العكس، مع 
تأكيد أن املغرب ال يجد أي صعوبة يف استيراد القمح، بل يصل مخزونه 

حاليا إلى أربعة أشهر.

للماء،  استهالكا  أكثر  )الدالح(  األحمر  البطيخ  زراعة  تكون  أن  ونفى 
“كيلوغراما من  أن  البرملانية، موضحا  الفرق  أغلب  كما جاء يف مداخالت 
الشعير يستهلك أكثر من “الدالح” 12 مرة، ألن هكتارا واحدا ينتج 50 طنا 

من “الدالح”، يف حن ال يتجاوز إنتاجه 30 قنطارا من الشعير”.

وبخصوص وضعية امليزان التجاري، أكد الوزير حتسنه بـ31 يف املائة، 
بعد املغرب األخضر، مؤكدا أن صادرات الفالحة املغربية حققت حلد اآلن 

عائدات مالية بقيمة 17.5 مليار درهم.

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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 تطورات الحالة الوبائية باملغرب

اإلجــمــالــي  الــعــدد  أن  عــلــى  املــغــربــيــة  الــصــحــة  وزارة  علنت 
محمد  وأوضح  7922حالة.  إلى  املغرب  يف  بالفيروس  للمصابن 
بوزارة  األمراض  ومكافحة  األوبئة  علم  مديرية  مدير  اليوبي، 
 206 تسجيل  مت  أنه  اليومي،  الصحايف  تصريحه  يف  الصحة، 
عن  أمــا   . استشفاء  حــالــة   6866 تسجيل  وعــن   . ــاة  وف حــالــة 
بلغ  فقد  سلبية،  مخبرية  حتاليل  بعض  املستبعدة  احلــاالت 

حالة.   239902

أوتاوا أمرتها  حقنة  مليون   COVID-19: 37 لقاح  أمل 

بأوتاوا  أناند  أنيتا  واملشتريات  العامة  اخلدمة  وزيرة  قالت 
قالت  و   Becton Dickinson Canada مــن  احلقن  طلب  مت 
للتطبيق  قابل  لقاح  اكتشاف  يتم  عندما  أنه  من  »نتأكد   : أناند 

لإلعطاء«. جاهزة  كندا  ستكون   ،

الصحة  مــديــرة   ، تــام  تيريزا  الــدكــتــورة  قالت  جانبها  مــن 
الكندين  على  الــتــزام  هناك  يكون  لن  إنــه  الكندية   العامة 

االعتبار.  يف  الكندين  جميع  أخــذ  سيتم  ولكن   ، بالتطعيم 
اللقاح. إلنتاج  التخطيط  عند 

على  الكندية  الصحة  وزارة  وافقت   ، مايو  شهر  منتصف  يف 
املرشح   COVID-19 لقاح  البالد  يف  األولى  السريرية  التجارب 
يف  التجارب  ــراء  إج املــقــرر  مــن  كــان  قــد  و   Ad5-nCoV املسمى 
يعمل  الذي  دالهوسي  جامعة  يف  اللقاحات  لطب  الكندي  املركز 
يف  أنــه  لضمان   )NRC ( الكندي  الوطني  البحوث  مجلس  مع 
أنحاء  جميع  يف  اللقاح  تــوزيــع  ميكن   ، التجارب  جنــاح  حالة 

. د لبال ا

والقفازات األقنعة  من  املالين 

تلقي  يتم  أنه  أناند  أنيتا  الوزيرة  قالت   ، أخرى  ناحية  من 
يف  أسبوع  كل   )PPE ( الشخصية  احلماية  معدات  من  املالين 
ذلك  يف  مبا   ،  COVID انتشار  ضد  للمعركة  البالد  أنحاء  جميع 

التاجية. فيروسات  من  ثانية  موجة 

العباءات  اقتناء  هي  األولوية  فإن   ، التموين  وزير  وبحسب 

زوج  مليون   40 حوالي  تلقي  مت   ، األخيرة  األيام  يف  واألقنعة. 
لباس  مالين   3 وكذلك   ، البالد  أنحاء  جميع  يف  القفازات  من 
مليون   3 و   ، جراحي  قناع  مليون   100 و   ، الفيروسات  ضد  واقي 
اجلماعية  للتطعيمات  أيــًضــا  ستستعمل  والــتــي  ــه  وج قــنــاع 

. حملتملة ا

حتمل  سفينة  أول  ترسو  أن  املقرر  من   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
يف  أخرى  سفن  وأربع  األسبوع  هذا  فانكوفر  يف  يدوية  مطهرات 

. يق لطر ا

شركة  من  وزميلها  أناند  السيدة  أصرت   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
معدات  توريد  على   ،  Navdeep Bain  ، االقتصادية  التنمية 
السوق  إلــى  اإلمــدادات  من  وغيرها  هــذه  الشخصية  الوقاية 
التي  للشركات  بالنسبة  خاص  بشكل  احلال  هو  هذا  الكندية. 

السريعة.  COVID-19 اختبارات  على  حالًيا  تعمل 

إلزامًيا؟  Covid-19 لقاح  سيكون  هل 

اللقاح  فوائد  عن  احلديث  يف  نستمر  بينما  كبيرة:  مفارقة 
باستمرار  اللقاحات  مبيعات  تتناقص   ،  Covid-19 ضد  الوقائي 
احلصبة  من   50٪ إلــى  احلبس  فترة  خــالل  الوصول  ؛  فرنسا  يف 
خطر  زيــادة  العاقبة:  األملانية.  احلصبة   - النكاف   - اإللزامية 
أكبر ألنه جزء  واملعدية. هذا اخلطر  املعدية  عودة وباء األمراض 
التطعيم  ملبدأ   ، واملنظمة  الكامنة   ، للمعارضة  العام  اإلطار  من 

. نفسه

من  جــديــد  شكل  ظــهــور  نتوقع  أن  ميكننا   ، السياق  هــذا  يف 
تفرض  التي  التنفيذية  والسلطة  الفردية  احلريات  بن  املواجهة 
أو  خاطر  طيب  عن   ، يفرض  العامة.  الصحة  على  جسدية  قيوًدا 

Covid-19؟ ضد  املستقبلي  اللقاح   ، بالقوة 

اللقاحات  ضد  القتال  تغذي  التي   ، املعروفة  املواجهة  هــذه 
للمرض  الوبائي  البعد  بسبب  جديًدا.  بعًدا  تتخذ  سوف   ، املضادة 
واالقتصادية  الطبية  عواقبه  من  شيء  كل  وقبل  أيضا  ولكن   ،

لها. حصر  ال  التي  والدبلوماسية  والسياسية 

بقيت  إذا  املــوضــوع.  بهذا  االهتمام  ــه  ألوان السابق  من  ليس 
اجلهود  ضــوء  يف   ، يوحي  شــيء  كل  فــإن   ، معينة  نظرية  أسئلة 
تطوير  يف  سننجح  بأننا   ، دولي  نطاق  على  بذلت  التي  الكبيرة 
األول  طرح  ميكن  ؛   Covid-19 ضد  الواقية  اللقاحات  من  العديد 

.2021 السوق عام  يف 

 Coconel )Coronavirus الحتاد Ifop ومع ذلك ، أظهر مسح
ربع  مــن  أكثر  أن   2020 مــارس  نهاية  يف  إجـــراؤه  مت  الــذي   and
CoV- السارس  ضد  التطعيم  يف  يرغبوا  لن   )٪  26( الفرنسين 
يف   ، الشباب  وخاصة   ، النساء  لدى  أهمية  أكثر  الرفض  »هذا   .2
 ، لألطفال«  التطعيم  قرارات  غالًبا  يتخذون  الذين  هم  أنهم  حن 
ومدير   ، االجتماع  عاملة   ، واتل  بيريتي  باتريك  لوموند  إلى  يشير 
»نسبة   .Coconel ملشروع  العلمي  واملنسق   Inserm يف  األبحاث 
حوالي  يرفضه  كما  سنة.   26-35 سن  بن   )39٪( أعلى  الرفض 
املديرين  بن  الرفض  معدل  يبلغ  بينما   ، والعمال  املوظفن  ثلث 

« فقط.   16٪ العليا  الفكرية  واملهن  التنفيذين 
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب

املقيمن  لألجانب  تسمح  لن  االسبانية  السلطات 
الصيف خالل  بلدانهم  نحو  باملغادرة  لديها 

تسمح  لن  اإلسبانية  السلطات  أن  إخبارية  مواقع  عدة  كشفت 
هذا  إسبانيا  بعبور  مغاربة،  بينهم  من  مغترب،  مليون   3،2 حلوالي 
بسبب  الصيفية  العطلة  لقضاء  بلدانهم  صوب  للتوجه  الصيف 

كورونا. فيروس  جائحة  تداعيات 

تنظيم  بصعوبة  يعترفون  اخلبراء  أن  ذاتها  املصادر  وكشفت 
املسافرين  من  كبيرة  مجموعة  وجود  ظل  يف  اعتيادية  عملية 
إلى  مشيرة  كورونا،  فيروس  من  خلوهم  من  التأكد  يصعب  الذين 
األمر  يتطلب  إذ  يوليوز،  شهر  نهاية  قبل  مستحيل  العبور  أن 
 2020 عبور  عملية  أن  مستدركة  األمن،  لتوفير  مضاعفة  جهودا 

املغربية. السلطات  مع  بالتنسيق  لها  التحضير  يتم 

تصريح  خالل  اإلسبانية،  النقل  لوزارة  العامة  األمينة  وأعلنت 
كيفية  حول  كبيرة  شكوكا  هناك  أن  “إلبيريوديكو”،  لصحيفة 
املفوض  أعلن  أيام،  بعشرة  ذلك  وقبل   ،2020 عبور  عملية  تنظيم 
أن  مولينا،  غارثيا  أنطونيو  خوسي  الوطنية،  بالشرطة  الرئيس 

مؤكد. غير  زال  ال  الصيف  هذا  يف  العملية  تنظيم  إمكانية 

كرونا  من  اخلروج  مخطط  الدميقراطي:  النهج 
الفاشل املخزني  التنموي  النموذج  روح  وفق  سيسير 

الصادر  بيانها  يف  الدميقراطي،  للنهج  الوطنية  الكتابة  أكدت 
السائدة  الطبقية  والكتلة  الدولة  مخطط  أن  اإلثنن،  اليوم 
التنموي  النموذج  روح  وفق  يسير  الصحي  احلجر  من  للخروج 
إلى  وتدعو  واالحتكار  والــريــع  التبعية  على  والقائم  املخزني 
مرفق  يف  املــغــربــي  الشعب  مطالب  لــفــرض  الــنــضــال  يف  الــوحــدة 

احليوية. املنشآت  وتأميم  خدمته  يف  جيد  عمومي 

وحــدوي  نضال  خــوض  ضــرورة  إلــى  الوطنية  الكتابة  وأكــدت 
الفوري  واإلقـــرار  احلالي  املالية  بقانون  العمل  وقــف  أجــل  من 
وعلى  اإلرث  على  التصاعدية  والضريبة  الثروة  على  للضريبة 
اإلعفاءات  وحــذف  بالبيئة  املضرة  واألنشطة  املضاربات  أربــاح 
وحتويل  الضرورية  غير  للنفقات  الفوري  والتوقيف  الضريبية 
الديون  سداد  وتعليق  التسلح  وميزانية  اخلصوصية  احلسابات 
مكتسبات  على  واحلــفــاظ  الشغل  مناصب  وحماية  اخلارجية 
الكادحن  للفالحن  املباشر  الــدعــم  وتــقــدمي  العاملة  الطبقة 
للباطرونا  الهدايا  تقدمي  ووقف  اجلفاف  وضعية  ظل  يف  خاصة 

االقتصادي. باإلقالع  تسميه  ما  إطار  يف 

كما أدانت تصريح عزيز أخنوش الذي رفض رفضًا قاطعًا تأميم 
احملروقات  لوبي  وجشع  مصالح  عن  دفاعا  وذلك  “السمير”  شركة 

قمع. بأسعارها  تالعبه  خالل  من  طائلة  ثروات  من  يراكمه  وما 

ونشطاء  املدونن  من  عدد  اعتقال  الوطنية  الكتابة  واستنكرت 
طرف  من  التعبير  حرية  على  الرقابة  وتشديد  اإلنسان  حقوق 
وتدعو  أيضا،  الدين  جتــار  طــرف  من  أخــرى  حــاالت  ويف  الدولة 
وقد  السياسين.  واملعتقلن  الرأي  معتقلي  كافة  سراح  إطالق  إلى 
سليمان  للصحفي  سراح  حالة  ويف  العادلة  باحملاكمة  أيضا  طالبت 

الرأي. بسب  احلسابات  تصفية  منطق  عن  بعيدا  الريسوني 

رفضا  وطنية  رقمية  حملة  يطلقون  التقدمي  اليسار  طلبة 
التعليم. خلوصصة 

التقدمي،  اليسار  طلبة  فصيل  أجنزها  التي  الــدراســة  بعد 
داخــل  الــدميــقــراطــي  للنهج  والتنظيمي  الــســيــاســي  ــداد  ــت االم
التعليم  عملية  تقييم  منها  الهدف  كان  والتي  املغربية،  اجلامعة 
كشفت  حيث  بــاملــغــرب،  العالي  التعليم  مؤسسات  يف  بعد  عــن 

بعد  عــن  التعليم  عملية  صاحبت  التي  العميقة  االخــتــالالت 
هذا  يف  حقهم  يتلقوا  لم  الذين  الطلبة  من  الكبيرة  النسب  وعن 
يوم  من  مساء  السادسة  الساعة  منذ  الفصيل،  أطلق  التعليم، 
بهدف  سلعة”،  ليس  “التعليم  هاشتاج  حتت  إعالمية  حملة  أمس، 
األثر  من  والتحذير  الدراسة  أظهرتها  التي  اخلطيرة  النتائج  نشر 
عن  التعليم  مجال  يف  الدولة  تنهجها  التي  للسياسات  اخلطير 
التعليم  قطاع  على  الضوء  تسليط  إلى  احلملة  هذه  وتهدف  بعد. 
النقابة  اســتــرجــاع  أفــق  يف  املنظم  الــوحــدوي  النضال  وضـــرورة 

الطبقية. السياسات  هذه  لوقف  وحيد  كخيار  أوطم  الطالبية 
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الواجهات  مختلف  يف  االنسان  وحقوق  احلريات  انتهاك  يستمر 
19،وهــذه  كوفيد  جائحة  تفرضها  التي  الطوارئ  قوانن  ظل  ويف 
مناذج صارخة للمس باحلريات وحقوق االنسان كما ترصدها بعض 

االجتماعية. واملواقع  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع 

 : العامة  . احلريات 
نافذا  حبسا  بسنة  يونيو   1 يوم  مالل  بني  ابتدائية  حكمت   -
فبراير   20 حركة  مناضل  وهو   « العشابي  الرحيم  عبد   « حق   يف 
لفيديو  نشره  خلفية  على  اعتقل  والذي  الفراشة  تنسيقية  وعضو 
ببني  مقاطعة  قائد  فيه  يتهم  االجتماعي  التواصل  شبكة  على 

 . املقدمن  احد  رفقة  واحتجازه  وضربه  بتعذيبه  مالل 

متجول   بائع  ايضا  يظهر  املذكور  الفيديو  مقطع  نفس  ويف   -
وشططه  القائد  نفس  تصرفات  يشتكي  ببهيمة  مجرورة  بعربة 

الذي جتاوز احلدود خصوصا يف ظل جائحة كورونا. 

جلسة  تأجيل  مت   2020 يونيو  فاحت  االثنن  يوم  وبخنبفرة   -
متابعان  وهما   « محمد  شجيع  و«   « محمد  بوزرو   « من  كل  متابعة 
اسم  حتمل  محلية  صفحة  يف  منشور  بسبب  اعتقال  حالة   يف 
بالزبونية  تــوزع  التي  املساعدات  بقفة  االمــر  يتعلق  »فـــزاز24« 

. واحملسوبية 

عضو    « توكيل  رشيد   «  2020 يونيو   4 يــوم  سيمثل  كما   -
احملكمة  الطليعة،أمام  وحزب  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
باشا  طــرف  من  كيدية  دعــوى  اثــر  هلى  باليوسفية  االبتدائية 

الشماعية  مدبنة 

طانطان  بفرع  للمعطلن  الطليعة  تنسيقية  اعضاء  اعتقال  مت   -
1 يونيو  من طرف السلطات احمللية من امام مقر عمالة طانطان يوم 
 «  « »سعيد   « كعيبيش  محمد   « يحيى  هدا   « الوعبان«  سعيد  وهم 

البرهاوي » كرمي عيسى » حسن باهلل » عبد اهلل عبدي » 

عام  تقرير  الشرقية  باجلهة  كورونا  ظل  يف  العامة  احلريات 

املتابعات  من  سيال  تعرف  تــزال   ال  و  الشرقية  املنطقة  عرفت 
للنشطاء يف وسائل التواصل االجتماعي بسبب تدوينات تستهدف 
نضالية  مواقف  عن  تعبر  أو  السلطوية  املظاهر  من  العديد  تعرية 
الفقراء  على  اإلعانات  توزيع  يف  خصوصا  الفساد  مظاهر  تفضح  أو 
منطقة  تعتبر  و   ، التوزيع  هذا  على  احملتجن  شملت  كما   ، املعوزين 

الناظور / الدريوش / بركان  ، و منطقة بني جتيت / بوعنان نقط 
... املتابعات  و  سوداء يف مجال اإلعتقاالت 

: مت تسجيلها  التي  احلاالت  بن  ومن 

بزايو   منصور  مصطفى  احلقوقي  املناضل  متابعة  استمرار   .
زايو. مدينة  ساكنة  الحتجاجات  دعمه  بسبب 

: التهمة 

عبداحلق  بالناظور«  احلراكي  الناشط  على  اجلائر  احلكم   .
فايسبوكية؛مع  تدوينة  خلفية  على  نافذة  أشهر  بستة  الــداوي« 

الصحي. احلجر  بداية 

بالناظور   « احلــدوتــي  »يــونــس  احلــراكــي  الناشط  اعتقال   .
تدوينة  خلفية  على  الشهادات  حلاملي  الوطنية  اجلمعية  مناضل 

سراح. حالة  يف  ومتابعته  فيسبوكية 

نشاطه  خلفية  بالناظور على  الــنــاجــي«  »عــمــر  متابعة   .
يوم  مثل  سراح؛  حالة  يف  ومتابعته  فيسبوكية  تدوينة  و  احلقوقي 
بقصد  كاذبة  وقائع  بث  بتهم  االبتدائية  احملكمة  امام  يونيو   2
إثارة  شانها  من  زائفة  اخبار  ونشر  منظمة  هيئات  واهانة  التشهير 

تاريخ الحق. إلى  تأجيل اجللسة  الناس وقد مت  الفزع بن 

بسبب  املقريني«  »سهام  لألستاذة  ميضار  درك  استدعاء   .
عليهم  فــرض  الوطنية لألساتذةالذين  التنسيقية  يف  نضالها 

التعاقد.

ــادق بــنــعــزوزي«  ــص . اســتــدعــاء ومــتــابــعــة املــنــاضــل »عــبــد ال
ســـوء  احـــتـــجـــاجـــات  يف  مـــشـــاركـــتـــه  ــب  ــب ــس ــت ب ــي ــج ــي ت ــي  ــن ــب ب

باملدينة. للفقراء  توزيع اإلعانات املوجهة 

. استدعاء ومتابعة »فتحي احلمياني« و«محمد احلسايني« و« 
التي  أرائهم بخصوص األوضاع  محمد بغيدة« ببركان، على خلفية 
جلسات  لهم  وحــددت  سراح  حالة  يف  ويتابعون  املدينة،  تعيشها 

يونيو. شهر  خالل  احملاكمة 

» مبيضار،  املــغــاري  »محمد  للطالب  التعسفي  االعــتــقــال   .
سراح. حالة  يف  ومتابعته 

األمن  مبديرية  وإهانته  سفيان«  »شاطر  املواطن  احتجاز   .
واتهامه  تصريحاته،  حسب  ســاعــات،  ــالث  ث ــدة  مل بالسعيدية 
بأسلوب  الدينية  قناعاته  يف  والتدخل  واستفزازه  بالنصرانية 

الضمائر. يف  التفتيش 

تنظيم  محاولة  إثر  على  بوعنان  من  محتجن   10 اعتقال   -
على  احتجاجا  بوعرفة  مدينة  صوب  االقدام  على  سيرا  مسيرة 
منهم  أربعة  بقي  و  منهم   6 ســراح  ــالق  وإط اإلقــصــاء  و  التهميش 
الضرب   – الصحي  احلجر  ــرق  )خ بتهم  ــراح  س حالة  يف  متابعن 
 « النبي  عبد  عمراوي   « وهم   )... ترخيص  بدون  التجمهر  واجلرح 

  « السباعي  »عمر  املولوع  اسامة   « العلمي  حميد 

على  يونيو   1 يــوم  بتينغيرت  االبتدائية  احملكمة  ــدرت  أص  -
وغرامة  شهرين  ملدة  بالسجن  مكونة  قلعة  من  فايسبوكي   ناشط 
املدني  باحلق  للمطالب  كتعويض  درهم  االف  وعشرة  درهم   1000
على خلفية نشره تدوينة على حسابه يف حق قائد  ورئيس دائرة 

الفئات. لدعم  مخصصة  مواد  بسرقة  اتهمهم 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


