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 ملاذا رضورة تنظيم الطبقة العاملة
وعموم الكادحني يف حزب سيايس؟

يقبل  ال  كورونا˛بشكل  جائحة  أكـــدت 
احمللية  الــرأســمــالــيــة  الــشــركــات  الـــشـــك˛أن 
ومشاريعها  جهودها  كل  تكرس  واألجنبية  
اخلانقة  واملالية  االقتصادية  أزماتها  ملعاجلة 
مصالح  حساب  على  اجلائحة  كرستها  التي 
الطرد  عبر  العاملة  الطبقة  ومكتسبات 
وتكثيف  واألجـــور  العمل  ساعات  وتقليص 
االستغالل والتحلل من التغطية االجتماعية 
النفقات  من  والتقليص  للعمال/ات  والصحية 
العمل  ــروف  وظـ وســائــل  لتوفير  املخصصة 
النقابي  التنظيم  يف  احلق  ومحاربة  والنقل 
الشغل  مــدونــة  يف  النظر  إلعـــادة  والضغط 
لتمرير  القانوني  السند  لتوفير  عالتها  على 
جتريد  إلــى  ــادف  ــه ال اجلهنمي  مخططها 
الطبقة العاملة من السالح القانوني والنقابي 
ملواجهة اجلشع واالفتراس الرأسمالي. الشيء 
الذي سيؤدي إلى تكريس املزيد من الهشاشة 
وتضخيم  والفقر  والبطالة  االجتماعية 
معظمهم  سيلجأ  الذين  الكادحني  جيوش 
غير  للقطاع  الهامشية  األنــشــطــة  ــة  ملــزاول

املهيكل.

واألجنبية˛  احمللية  البرجوازية  وتوظف 
الدولة  الرأسمالية˛  الشركات   لتلك  املالكة 
مصاحلها  لتحقيق  طبقي  كجهاز  املخزنية 
يف  بوضوح  يتجلى  ما  مشاريعها.وهو  وتنفيذ 
البرجوازية على اآلليات  هيمنة ممثلي هذه 
كورونا  جائحة  لتدبير  الدولة  شكلتها  التي 
االقتصادية  اليقظة  جلنة  مقدمتها  ويف 
ــاح لــلــشــركــات بــاالشــتــغــال رغـــم أن  ــم ــس وال
لتفشي  بــؤرا  أصبحت  وحداتها  من  العديد 
مالية  تعويضات  على  واحلــصــول  اجلائحة 
وقمع  ومحاصرة  وغيرها  ضريبية  وامتيازات 
وتوظيف  العمالية  والنضاالت  االحتجاجات 
املناضلني  ومحاكمة  ملتابعة  القضاء  جهاز 
واملسئولني النقابيني ضدا على مدونة الشغل 
املصادق  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقيات 

عليها.

السياسية  إذن˛مبــؤســســاتــهــا  فــالــدولــة 
والتشريعية  واألمنية  واإلداريــة  والعسكرية 
واجلمعوية  والنقابية  احلزبية  وامتداداتها 
ــاز طــبــقــي يف خــدمــة  ــه ــي ج ــة˛ه ــي ــن ــدي وال

جهاز  أنها  االعتقاد  الوهم  ومن  البرجوازية. 
محايد يف الصراع الطبقي.

العاملة  الــطــبــقــة  تفتقد  املــقــابــل  ويف 
التي  السياسية  لــأداة  الكادحة  واجلماهير 
عن  وتدافع  وأهدافها˛  مطامحها  عن  تعبر 
ومعها  مستغليها˛وتقودها˛  وجه  يف  مصاحلها 
االستغالل  من  التحرر  نحو  ككل  املجتمع˛ 
السياسي  احلزب  هي  األداة  واالضطهاد.هذه 
الطبقة  والكادحني.فلماذا  للعمال  الثوري 
الصراع  لقيادة  املؤهلة  الطبقة  هي  العاملة 

ضد البرجوازية.

للبرجوازية  النقيض  الطبقة  ألنــهــا   •

بحكم موقعها يف عالقات اإلنتاج الرأسمالية 
والتوزيع  اإلنتاج  وسائل  يف  تشتغل  كطبقة 
لكنها ال تستفيد من ناجت عملها بسبب متلك 
يجعلها  والــذي  الوسائل  لتلك  للبرجوازية 
تراكم األرباح ورأس املال بينما تراكم الطبقة 

العاملة البؤس والشقاء والفقر واملعاناة.

اإلنــتــاج  يــوحــدهــا  الــتــي  الطبقة  •ألنــهــا 

تأهيال  األكثر  الطبقة  منها  ويجعل  وظروفه 
القادرة  وبالتالي  والوحدة˛  للتنظيم  وقابلية 
يف  التأثير  عبر  البرجوازية   مواجهة  على 
سيرورة اإلنتاج وتراكم رأس املال عبر النضال 

النقابي والسياسي الثوري.

متلك  الــتــي  الــوحــيــدة  الطبقة  ألنــهــا   •

واقتصاديا  واجتماعيا  سياسيا  مشروعا 
وهو  البرجوازي  للمشروع  نقيضا  وثقافيا 
ــي الــقــائــم عــلــى حتكم  ــراك ــت املـــشـــروع االش
يف  وتوظيفه  إنتاجهم  يف  ــرار  األح املنتجني 

رفاهية املجتمع وتقدمه.

نفسها  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  تــقــود  ــكــي  ول
يف  والدميقراطية  التحرر  نحور  واملجتمع 
أفق االشتراكية البد لها إذن من بناء حزبها 
السياسي  الوعي  من  ميكنها  الذي  السياسي 
الطبقي .وهذا البناء لن يتم دفعة واحدة˛بل 
يبنى يف معمعان الصراع و النضال االقتصادي 
فيه  تندمج  الذي  والسياسي  واإليديولوجي 
املثقفني  مــع  والــكــادحــة  العمالية  الطالئع 

الثوريني املنصهرين مع الطبقة العاملة.     
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امانور 1 - شركة 

يف  امـــانـــور«  »تنسيقية  صفحة  يف  مــنــشــور  تــقــريــر  حــســب 
يونيو   10 بتاريخ  ثانية˛  ــوار  ح جلسة  انعقدت  الفيسبوك  
للشغل  املغربي  لالحتاد  اجلهوي  االحتاد  ممثل  2020˛حضرها 
من  اخــر  عمال«امانور«وعضو  لنقابة  العام  والكاتب  بطنجة 
جللسة  امانور˛استكماال  لشركة  القانوني  واملمثل  النقابي  املكتب 
فيها  طلب  والتي   02/06/2020 بتاريخ  املنعقدة  األولى  احلوار 
إرجاع  مقدمتها  ويف  العمال  مطالب  على  للرد  مهلة  الشركة  ممثل 

أو شرط. املطرودين بدون قيد 

أربعة  بإرجاع  مقترحا  الشركة  ممثل  التقرير˛قدم  وحسب 
النقابي  التفرغ  العام  الكاتب  ومنح  عشر  إحدى  أصل  من  عمال 
املتبقني.وهوما  الستة  األجراء  بخصوص  املفاوضات  واستمرار 
املطرودين  كافة  إرجاع  على  مؤكدين  النقابيون  املمثلون  رفضه  
املقترح تأكيدا  أو شرط˛معتبرين هذا  بدون استثناء وبدون قيد 
عل تعنت اإلدارة وإصرارها على تشريد وتسريح العمال يف خرق 

والتشريعات. القوانني  لكل  سافر 

من  اقــتــرب  لعمال«امانور«  املفتوح  اإلضـــراب  أن  إلــى  نشير 
تنفيذ  يف  املضي  على  إصرار  كلهم  والعمال  اخلامس  شهره  إكمال 
مطالبهم  كافة  حتقيق  حتى  التصعيدي  النضالي  برنامجهم 
املــطــروديــن  كــافــة  إرجـــاع  مقدمتها  ويف  واملــشــروعــة  الــعــادلــة 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لــدى  بهم  والتصريح 

النقابي. التنظيم  يف  احلق  واحترام 

جديدة  احتجاجية  وقفة  العمال  نظم  البرنامج  لهذا  وتنفيذا 
يونيو   11 اخلميس  يــوم  بطنجة  شركة«امانديس«  مقر  أمــام 

كبيرا. جناحا  عرفت   2020

البيضاء بالدار  ال-سي-وايكيكي  شركة   -  2
بالدار  املالبس  لبيع  ال-سي-وايكيكي  شركة  إدارة  أقدمت 

العمال/ ب«موروكومول«˛بتوزيع  متجرها  إغالق  البيضاء˛بعد 
خمسة  نقل  مت  بينما  البيضاء˛  ــدار  ــال ب متاجرها  على  ات 
وانتقاما  نفيا  اعتبروه  ما  وهو  العيون˛  مدينة  إلى  منهم  عشر 
املنضوي  النقابي  املكتب  يف  أعضاء  بينهم  من  وان  منهم˛خاصة 
الكاتب  فيهم  مبا  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  لواء  حتت 
التي  الشكاية  حسب  خلليفي˛  يوسف  املناضل  للنقابة  العام 
عن  البيضاء  بالدار  الشغلية  للحقوق  تقاطع  لشبكة  بها  تقدموا 
العمال  بالبرنوصي.ويطالب  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
سكناهم  مقرات  من  القريبة  املتاجر  على  توزيعهم   بــإعــادة 

الشغل. مدونة  ملقتضيات  تطبيقا 

بخريبكة الفوسفاطيني  الوساطة  عمال   -   3
من  خريبكة  باقليم  الفوسفاطيني  الوساطة  عمال  يعاني 
ظل  يف  تعمقت  قاسية  عمل  وظــروف  مزرية  اجتماعية  أوضــاع 
الوطنية  للنقابة  اجلهوي  للمكتب  بيان  كورونا.فحسب  جائحة 
ك  لواء  حتت  املنضوية  بخريبكة  الفوسفاطيني  الوساطة  لعمال 
مشاكل  من  يعانون  العمال  فان   ˛2020 يونيو   05 يف  ش˛مؤرخ  د 
الطرف  للفوسفاط  الشريف  املجمع  إدارة  غض  نتيجة  وتعسفات 
للعامالت  اإلجــرامــي  واستغاللها  الوساطة  شركات  جشع  عن 
ابسط  على  والهجوم  عائلتهم  بقوت  املستمر  وتالعبها  والعمال 
مكتسباتهم˛ ومتادي اإلدارة يف نهج سياسة التوقيفات االنتقامية 
يف  حقهم  وضرب  والتجويع  للتشريد  وتعريضهم  العمال  حق  يف 
النقابي  املكتب  والنفسي.ويطالب  واملهني  االجتماعي  االستقرار 
مقدمته  ويف  املطلبي  امللف  لتلبية  العاجل  بالتدخل  العام  املدير 
املهني  اإلدمــاج  عملية  وتوسيع  عشر  أالثني  املطرودين  إرجــاع 

واالجتماعي.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
تدجيت ببني  الوسط«  »شركاء  منجم  عمال   -  4

تدجيت˛ملتخصصة  ببني  الوسط«  شركاء   « منجم  عمال  نظم 
عمالة  نحو  األقدام  على  مسيرة  والرصاص˛  الزنك  استخراج  يف 
من  طردهم  على  احتجاجا   2020 يونيو   13 السبت  يوم  بوعرفة 
بعد  آخرين  بعمال  الشركة˛وتعويضهم  إدارة  طرف  من  العمل 
وحلقوقهم  الشغل  ملدونة  سافر  ضرب  للعمل˛يف  املنجم  عــودة 

الشركة. خدمة  يف  عمرهم  افنوا  كعمال 

مستغلة  منهم˛  التخلص  أرادت  الشركة  فان  العمال  وحسب 
أصبحوا  بعدما  املسئولة˛  اجلهات  وصمت  كورونا  جائحة  ظروف 
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  يف  بهم  بالتصريح  يطالبونها  

املطالب. وباقي  التعويضات  من  مستحقاتهم  ودفع  االجتماعي 

الزراعية العاملة  الطبقة   -  5
من  قاسية  جد  أوضــاع  من  الزراعية  العاملة  الطبقة  تعاني 
طرف  من  له  تتعرض  الــذي  واملكثف  البشع  االستغالل  جــراء 
ومن  جانبها  إلى  املخزنية  السلطات  وانحياز  وتواطؤ  الباطرونا 

ذلك: ومناذج  مظاهر 

كورونا  جائحة  بسبب  العمال/ات  من  اآلالف  وتوقيف  طرد   -
بعد  للعمل  اســتــدعــاءهــم/هــن  أجــورهــم/هــن.وعــدم  أداء  دون 
فقدان  بعد  وضياعهم/هن  تشردهم/هن  إلى  أدى  مما  استئنافه 

الوحيد. رزقهم/هن  مورد 

النقابيني  طرد  خالل  من  النقابي  التنظيم  يف  احلق  ضرب   -
باقي  لترهيب  لهم  القضائية  امللفات  وفبركة  منهم  واالنتقام 
باها  ايت  باشتوكة  فلور  وروزا  صوبروفيل  العمال/ات.)شركتا 

 ) كنموذج 

الوطني  الصندوق  لدى  منهم/هن  بالكثير  التصريح  عدم   -
التقاعد  من  االستفادة  من  يحرمهم  مما  االجتماعي  للضمان 
صندوق  مــن  واالســتــفــادة  والصحية  االجتماعية  والتغطية 

الصحية. الطوارئ  حالة  ظل  يف  كورونا 

القطاع  يف  لأجور  األدنــى  للحد  الباطرونا  احترام  عــدم   -
القانونية. العمل  ولساعات  الفالحي 

حتت  الشغل  بحوادث  التصريح  الباطرونا  من  الكثير  رفض   -
الهزيلة  والتعويضات  التالعبات  أو  العمل  من  بالطرد  التهديد 

واالستشفاء.   الدواء  ثمن  الغالب  يف  تتجاوز  ال  التي 

صندوق  من  الزراعيني/ات  /ات  العمال  استفادة  عن  التراجع   -
العمل  عــن  الــتــوقــف  تعويضات  مــن  حــرمــهــم/هــن  ممــا  ــا  كــورون
أوضاعهم/هن  تازمي  يف  زاد  الذي  الشيء  وماي˛  ابريل  لشهري 
والتشريد  للبطالة  عرضة  وجعلهم/هن  واالجتماعية  املالية 

والفقر. والتجويع 

الصحة  ــروط  ش إلــى  تفتقر  قاسية  ــروف  ظ يف  االشــتــغــال   -
باإلضافة  صحي  وتباعد  وقفازات  وكمامات  تعقيم  من  والسالمة 
أدى  مما  وبيكوبات  شاحنات  من  النقل  وسائل  يف  التكديس  إلى 
بإقليم  الفراولة  حقول  يف   19 بكوفيد  عامالت  عدة  إصابة  إلى 

. ئش ا لعر ا

ومفتشيات  محلية  سلطات  من  املخزنية  السلطات  انحياز   -
الــشــغــل إلــى جــانــب الــبــاطــرونــا مــن خــالل قــمــع االعــتــصــامــات 

مفبركة  بتهم  ومحاكمتهم  النقابيني  ومتابعة  واالحتجاجات 
باشتوكة  مناضلني  لثالثة  مؤخرا  وقع  كما  العمل  حرية  كعرقلة 

باها. ايت 

العمال/ يعرض  مما  الفالحية  بالضيعات  الشغل  طب  غياب   -
واملبيدات  األدويـــة  استعمال  مــع  خاصة  عــديــدة  ألمــراض  ات 

... البالستيكية  البيوت  يف  واالشتغال  الكيماوية 

التعليمية. باملؤسسات  املطابخ  وعامالت  عمال   -  6

من  التعليمية  املؤسسات  داخل  املطابخ  وعامالت  عمال  يعاني 
ملدونة  سافر  ضرب  يف   2020 يناير  منذ  رواتبهم/هن  صرف  عدم 
وإقليم  صفرو  إقليم  يف  حاصل  هو  كما  التحمالت  ولدفتر  الشغل 
الوساطة  شركات  جشع  بسبب  وغيرها  دمنات  وإقليم  بركان 
الوطنية  التربية  ــوزارة  ل اإلقليمية  املديريات  حتمل  وعــدم 
بالوفاء  الشركات  تلك  وإرغــام  القانون  تطبيق  يف  ملسؤوليتها 

. تها ما ا لتز با
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
  : • بيوكرى 

السبت   يومه  صباح  لبيوكرى  املــركــزي  السوق  فراشة  وقفة 
13/06/2020 بعد أن رفضت السلطات عودتها الى اماكنها بالسوق 
ممارسة  عن  توقفو  لقد  الصحي.   احلجر  رفع  بعد  القدمي  املركزي 
عملهم  باستئناف  السلطات  ووعود  كورونا،  جائحة  بسبب  مهامهم 
وعودها  من  متلصت  احمللية  السلطة  أن  إال  احلجر.  انتهاء  بعد 
أغلبهم  ان  يشار  عموميا.  ملكا  يحتلون  الــفــراشــة  ان  بــدعــوى 

سنة. اربعني  عن  يزيد  ملا  هدمه  قبل  بالسوق  البيع  يزاولون 

بعد  وأسرية  مادية  ألسباب  ارتفاعا  شهدت  باملغرب:  االنتحار   •
الصحي احلجر  تفعيل 

حاالت  ارتفاع  بخصوص  املرة،  هذه  االستثناء  املغرب  يشكل  لم 
“كورونا”، عرفت  العالم بعد تفشي وباء  االنتحار بالعديد من دول 
احلظر  السلطات  تفعيل  منذ  مقلقا  تزايدا  محليا،  الظاهرة  هذه 
ال  أسبوع  كل  صار  حتى  املاضي،  مــارس   20 منذ  الشامل  الصحي 

عديدة. ومبدن  حالتني،  أو  حالة  من  يخلو 

الرجال فاقت  املنتحرين من  أن نسبة  الظاهرة،  املالحظ يف هذه 
احلجر  فرض  قبل  انتحارهن  كان  أن  بعد  عالية،  بنسب  النساء 
دق  إلى  حينها  وحقوقية  نسائية  جمعيات  ودفع  املتوقع،  يفوق 
واالجتماعي  النفسي  باالضطهاد  األمر  وربطت  اخلطر،  ناقوس 

يعشنهما. اللذين 

اجتماعية  ظــروف  عن  التوت  ورقــة  الصحي  احلجر  وأسقط 
تفعيل  مبجرد  إذ  عديدة،  أسر  تشهدها  نفسية،  ومشاكل  صعبة 
بيوتهم،  يف  بالبقاء  اجلميع  وإلـــزام  السلطات،  قبل  مــن  الــقــرار 
يف  تشتغل  التي  الفئة  خصوصا  منهم،  العديد  مبدخول  املس  مت 
وجد  أن  بعد  األسرية  املشاكل  تفاقمت  كما  مهيكلة،  غير  قطاعات 
عجز  طويلة،  ولساعات  باملنزل  لوجه  وجها  نفسيهما  الزوجان 

حلياته. حد  وضع  وفضل  الوضع  حتمل  عن  بعضهما 

احلجر  خالل  املغاربة  لدى  أفعال  ردود  خلف  انتحار  أول  كان 
السلطات  قــررت  أن  بعد  باجلديدة،  “ســـودور”  انتحار  الصحي، 
توفير  عــن  عجز  الهالك  الصحي.  احلظر  بسبب  محله  ــالق  إغ
قبل  اليومي  مدخوله  أن  سيما  الصغيرة،  أسرته  متطلبات  أبسط 
توسل  على  االنتحار  ففضل  احلـــال”،  “قــد  على  كــان  اجلائحة، 

لعائلته. املساعدات 

بانتحار  بداية  مثير،  بشكل  االنتحار  عمليات  ستتناسل  بعدها 
شنقا  باها،  آيت  اشتوكة  مبنطقة  أطفال،  ألربعة  أب  خمسيني، 
أن  األمنية،  التحريات  ورجحت  شجرة،  جذع  على  علقه  بحبل 

انتحاره. سبب  يعانيها  التي  املادية  الظروف  تكون 

املالية، لم يتأقلم آخرون مع الوضع اجلديد،  إلى جانب األزمات 
أبرز  االنتحار،  إلــى  دفعهم  ما  عليهم  الضغوط  حــدة  وتــزايــدت 
األخير،  امللكي  العفو  من  استفاد  بطنجة  سابق  شاب  سجني  هؤالء، 
بنفسه  ألقى  إنذار،  سابق  دون  إذ  سجنا،  سنوات  بخمس  مدانا  كان 

احلياة. ليفارق  عائلته  منزل  سطح  من 

بعد  وجيرانها،  لعائلتها  صدمة  يف  بشفشاون  امرأة  تسببت  كما 
قرب  شجرة  جذع  على  ثبت  حبل  على  معلقة  جثتها  على  العثور 
هذه  تستثن  ولم  عائلية،  مشاكل  إلى  تعود  قد  ألسباب  منزلها 
بابن  مبستشفى  طبيبة  حاولت  إذ  اجتماعية،  فئة  أي  الضغوط 
رفض  والسبب  ــة،  أدوي بتناول  حامل،  أنها  رغم  االنتحار،  جرير 
لزيارة  رخصة  على  للحصول  طلبها  للصحة  اإلقليمي  املندوب 
زيارتها  دون  اجلائحة  ــروف  ظ حالت  والــتــي  بالبيضاء،  أسرتها 

ألسابيع.

عشيقني  انتحار  الصحي،  احلجر  خــالل  فاجعة  أكبر  وتبقى 
جنب،  إلــى  جنبا  شنقا  و14  سنة   18 العمر  من  يبلغان  بتطوان، 
قوية  حب  عالقة  بعد  لزواجهما،  بشدة  الفتاة  والد  معارضة  بعد 
اهتزت ساكنة  العالم اآلخر.  كما  إلى  الرحيل معا  جمعتهما، فقررا 
أقدم  بعدما  مفجع،  خبر  وقع  على  قليل  قبل  بسال  بطانة  منطقة 
حلياته  حد  وضع  على  اخلامس  عقده  يف  بقال(  شخص)مهنته 
من  مجموعة  عليه  تراكمت  هو  والسبب  حبل،  بواسطة  ببيته،  
وسداد  احلياة  مبصاريف  للتكفل  الكايف  املال  يجد  ولم  الديون، 
أحد  سكان  .اهتز  ضعيفة  املادية  حالته  وأن  خصوصا   ، ديونه 
وقع  على  يونيو(،  )السبت13  اليوم  مساء  بوزنيقة،  مدينة  أحياء 
يف  حادة  نفسية  اضطرابات  يعاني  كان  بعدما  شنقا  استاذ  انتحار 
عثر  إذ  املصادر،  تعبير  وفق  ينتحر  جعله  ما  وهو  األخيرة،  اآلونة 

منزله... بسطح  متني  حبل  بواسطة  معلقة  جثة  عليها 
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الطالب(  الصحة)أيت  ووزير  )العلمي(  الصناعة  وزير  بني  خالف   •
البؤر: حول 

الصحة،  وزيــر  والتجارة،و  الصناعة  وزيــر  بني  مشاحنات  وقعت 
الفزع  أثار  ما  كورونا،  وباء  تفشي  يف  باملساهمة  مصانع  اتهام  بسبب 
املصانع،  يف  وبائية  بؤر  وجود  الصناعة  وزير  ونفى  املستخدمني.  وسط 
يف  له  تسبب  الوصف  هذا  إطالق  أن  مؤكدا  الصحة،  وزارة  تدعي  كما 
عرض  كيفية  ملراجعة  طلب  تقدمي  إلى  ودفعه  الطالب،  أيت  مع  خالف 
وضعية احلاالت التي أصيبت بكورونا. ورد املسؤول احلكومي بامتعاض 
كورونا،  جائحة  بنشر  للمصانع  البرملانيني  بعض  اتهامات  على  شديد، 
املصانع،  تلك  “لوال  أنه  مؤكدا  الصحة،  وزارة  تقارير  على  استنادا 
أساسية،  استهالكية  مــواد  من  املغاربة  يحتاجه  ما  كل  توفير  مت  ملا 
أخيرا،  عقد،  اجتماع  يف  مضيفا  الكمامات”،  مثل  طبية،  ومستلزمات 
“واجهوا  املستخدمني  أن  النواب،  مبجلس  اإلنتاجية  القطاعات  بلجنة 
مسؤولو  ادعى  كما  ينشروه  ولم  للمواطنني،  خدمة  لتقدمي  الوباء، 
ألن  خطابهم،  تغيير  إلى  البرملانيني  العلمي  ودعا  ظلما”.  الصحة  وزارة 
موضحا  املصنع،  إلى  الطريق  يف  أو  مبنزله،  لإلصابة  يتعرض  البعض 
تشرف  كانت  املستخدمات  إحدى  إصابة  اكتشاف  مت  البداية،  يف  أنه، 
وتسببت  بالبيضاء،  مصنع  يف  العمال  باقي  على  الكمامات  توزيع  على 
بالناظور،  الشركات  بإحدى  أخــرى  أصيبت  كما  بعضهم،  إصابة  يف 

الصناعية. بالبؤر  وصفه  ميكن  ال  وهذا 

الصناعي  بالقطاع  العاملني  إخضاع  تعميم  أن  العلمي  واعتبر 
قليلة،  نسبة  وهي  املائة،  يف   0.6 إصابة  عن  كشف  املخبرية،  للتحاليل 
على  منها  ألفا   17 من  أزيد  أجري  التي  التحاليل  إجمالي  إلى  بالنظر 
مشددا  والشركات،  اإلنتاجية،  الوحدات  من  املائة  يف   52 مستخدمي 

لها. أعراض  أن جل اإلصابات خفيفة ال  على 

املعدل اخلاص بالتحاليل اإليجابية منخفض،  أن هذا  الوزير  وأكد 
أن  مضيفا  عموما،  املائة  يف   3 يف  احملــدد  الوطني  املعدل  مع  مقارنة 
همت  الشغل،  وزارة  مع  بشراكة  إطالقها،  مت  التي  الصحية  احلملة 
الفحوصات  عدد  وأن  نداء،  ومركز  وجتارية  صناعية  مقاولة   2400
مت  الــذي  العدد  يعادل  والتجارية  الصناعية  احملــالت  يف  متت  التي 

املهنية. الفضاءات  هذه  خارج  إجراؤه 

كل  وهدد  الصحية،  للمعايير  تستجب  لم  معمال   11 أغلق  إنه  وقال 
االحترازات  لتطبيق  ينضبط  اجلميع  جعل  ما  القانون،  يخالف  من 
املصانع  يف  الوبائية  اإلصابة  أن  على  مشددا  املصانع،  داخل  الصحية 

الوطني. املعدل  من  مرات  بعشر  أقل 

حكومة.... شبه   •  

مبشاعره  استهتار  إلى  تاريخه،  يف  املغربي،  الشعب  يتعرض  لم 
10 يونيو، إذ ُخيل لعدد من املتتبعني  ومخاوفه، كما وقع ليلة األربعاء 
بهم  وطافت  بهلوانيني،  أقنعة  مواطن  مليون   35 ألبست  احلكومة  أن 
على  القهقهات  حلشد  واملهرجانات،  واملواسم  األسبوعية،  األسواق  يف 

. بهم حسا

له  يندى  املاضي،  الثالثاء  مساء  من  السابعة  من  ابتداء  وقع،  فما 
األزمات  أكبر  من  واحدة  تدبر  محترمة  حكومة  ُيشرف  وال  اجلبني، 

يليق  ال  كما  املغرب،  تاريخ  يف  واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية 
... احلكومة،  يف  ممثلة  عريقة  بأحزاب 

ثالثة  طيلة  أعصابهم،  وتدمير  مواطنني،  مبشاعر  التالعب  إن 
وتسريبات  ومعطيات  ومعلومات  مراسيم  ومشاريع  ببالغات  أيــام، 
القانون،  عليها  يعاقب  جرمية  يعتبر  املصدر،  ومجهول  مغلوط  أغلبها 
حكومي،  جهاز  عن  تصدر  حني  أما  عاديني،  أشخاص  من  صدرت  إذا 

الفضائح. أم  فتلك 

ففي ظرف أربع ساعات، صدرت عن احلكومة نفسها ثالث معلومات 
الصحية  الطوارئ  حالة  متديد  تؤكد  واحدة  املقاييس،  بكل  كارثية 
 10 إلى  ثالثة  ثم   ،2020 يوليوز   8 إلى  والثانية   ،2020 غشت   8 إلى 
اليوم  يلعنون  وجعلهم  بالدوران،  املواطنني  أصاب  ما   ،2020 يوليوز 

حكومة!! “شبه”  أحزاب  على  التصويت  يف  فيه  فكروا  الذي 

أن  املــواطــنــني  على  ــان  ك بــل  احلـــد،  ــذا  ه عند  األمـــر  يتوقف  لــم 
الداخلية  وزارتي  عن  يصدر  بالغ  انتظار  يف  سهرا،  أعينهم  “يبقللوا” 

واملناطق  الصحي  احلجر  من  التخفيف  كيفية  يف  يفصل  والصحة، 
اليوم  صباح  من  األولى  الساعات  يف  إال  البالغ  يصدر  لم  إذ  به،  املعنية 

الثاني. التمديد  مدة  انتهاء  من  األخير 

إن ما وقع، قبل أيام، ليس له أي اسم غير العبث الذي حوله رئيس 
حكم... منهاج  إلى  احلكومة 

يتالعبون  ــه  وزرائـ بعض  تــرك  حــني  أخــطــأ:  احلكومة  رئيس  إن 
سمح  حني  أخطأ  كما  والضيق.  الشدة  وقت  املغاربة  ماليني  مبشاعر 
لنفسه أن يقصي آالف املغاربة العالقني يف اخلارج يف ظروف مأساوية، 
مبواطنني  يتعلق  األمر  كأن  تضامن،  أو  مواساة،  كلمة  أي  من  محرومني 
الدراهم  مباليير  يساهمون  مغاربة  وليسوا  الثانية،  الدرجة  من 
لوزير  املجال  يفسح  حني  يخطئ،  ومازال  العامة.  امليزانية  يف  سنويا 
تاه  حتى  اجلميع،  على  و”التغول”  األمــور  زمام  يف  بالتحكم  الصحة 
اخلطأ  تلو  واخلطأ  احلقيقي...  حكومتهم  رئيس  عن  العام  ــرأي  ال

الهاوية. من  رويدا،  رويدا  ُيقرب، 

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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 تطورات الحالة الوبائية باملغرب
للمصابني  اإلجمالي  العدد  أن  على  املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت 
8793 حالة. كما أفادت الوزارة الوصية على  بالفيروس يف املغرب إلى 
القطاع أيضا أنه مت تسجيل 212 حالة وفاة . وعن تسجيل 7765حالة 
استشفاء . أما عن احلاالت املستبعدة بعض حتاليل مخبرية سلبية، 

فقد بلغ 413727 حالة.

طلب مسبق ألكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح احملتمل ضد 
فيروسات التاجية: يصرح رئيس أسترازينيكا فرنسا  »النتائج يف 

اخلريف« 

14 يونيو  أوليفييه ناتاف ، رئيس  قال فرانسيس إنفو يوم األحد 
شركة AstraZeneca France ، إن »الدراسات التي جنريها ستتيح 
لنا حتقيق النتائج يف اخلريف« ، بينما مت إبرام اتفاق بني مجموعة 
من  أكثر  توريد  لضمان  وإيطاليا  وأملانيا  وهولندا  وفرنسا.  األدوية 
»هذه  إن  وقال  احملتمل.  كورونا  فيروس  لقاح  من  جرعة  مليون   300
االتفاقية جتعل من املمكن توريد ما يصل إلى 400 مليون جرعة من 

اللقاح الذي من احملتمل أن يكون يف نهاية  اللقاح مع بدء توريد  هذا 
العام على جزء من اجلرعات«.

franceinfo: هل سيكون هذا اللقاح جاهزا بنهاية العام؟

أوليفييه ناتاف: ستتيح لنا الدراسات التي جنريها حالًيا احلصول 
إيجابية  هذه  الفعالية  نتائج  كانت  وإذا   ، اخلريف  يف  نتائج  على 
اجلرعات  من  املاليني  عشرات  توريد  على  قادرين  نكون  فسوف   ،
البحث  بالتوازي:  شيء  كل  جنري  نحن  األوروبية.  احلكومات  إلى 
يتم  لم  إذا  التوريد.  سالسل  وتفعيل  إنتاج  أيًضا  ولكن   ، والتطوير 
من  نتمكن  أن  إما  مختلفة:  نتائج  هناك  تكون  فقد   ، الفعالية  إثبات 
 ، أخرى  نتائج  على  واحلصول  نهائي  موعد  حتديد  أو   ، االستمرار 
سلة  يف  بيضنا  كل  وضع  املمكن  من  ليس  آخر.  شيء  إلى  ننتقل  أن  أو 
واحدة واحلصول على مرشح لقاح واحد فقط ، ولهذا السبب ستبحث 
هو  بيضنا  أن  يبدو  ولكن   ، أخرى  اتفاقيات  عن  األوروبية  احلكومات 

واحد واحدة من أكثرها تقدما.

ما هي طريقة التطوير اخلاصة بك؟

هو لقاح يسمى على أساس ناقل فيروسي. نأخذ فيروًسا معطاًل ، 
بإنتاج  ستسمح  التي  الوراثية  الشفرة  إلدخال  اجلينية  شفرته  نغير 
سيكون   ، البروتني  هذا  إنتاج  خالل  من  التاجي.  الفيروس  بروتني 
املميزة  البروتينات  ضد  مناعية  استجابة  تطوير  على  قادًرا  املريض 

لفيروس كورونا. 

الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد من اللقاحات وبأقل تكلفة مالية 
إذ أن جرعة اللقاح ليست مكلفة للغاية بل حوالي 2 يورو لكل جرعة. 
لنا  سيتيح  اجلرعات.  من  مليارات  عدة  إلنتاج  الالزمة  واالستثمارات 
الواليات  يف  الشركاء  مختلف  مع  عليه  اتفقنا  الذي  العرض  إجمالي 
املتحدة واململكة املتحدة والهند تطوير ما يصل إلى ملياري جرعة يف 

جميع أنحاء العالم.

ما هي شروط هذه االتفاقية مع أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
وهولندا؟

علينا حًقا أن نعترف باجلهود التي بذلتها احلكومات األربع ، وال 
سيما فرنسا لتأمني الوصول للنتائج وبالتالي مشروع اللقاح الذي لم 
هذه  تأثير  إن  أوروبا.  ملواطني  األول  التأمني  إنه  بعد.  فعاليته  يثبت 
األزمة على الوظائف ، على الديون هائل ، لذا من الضروري أال يعيش 
الناس يف خوف وأن يحصلوا على اللقاحات يف أقرب وقت ممكن. جتعل 
400 مليون جرعة من  إلى  املمكن توريد ما يصل  هذه االتفاقية من 
تكون  أن  احملتمل  من  التي  اللقاح  إمدادات  تسليم  بدء  مع  اللقاح  هذا 
سالسل  من  العديد  هناك  اجلرعات.  من  جزء  على  العام  نهاية  يف 
العالم.  وبقية  وأوروبــا  املتحدة  الواليات  لتزويد  املوجودة  التوريد 
 ، أوروبية  توريد  سلسلة  إنشاء  بصدد  نحن   ، األوروبي  املستوى  على 

رمبا يف فرنسا.

املغرب يسمح للجالية املغربية املقيمة باخلارج بزيارة املغرب هذا 
الصيف ابتداءا من 15 يوليوز القادم.

اتخذت  قد  املغربية  السلطات  أن  إسبانيول«  »إل  صحيفة  أكدت 
قرارا يقضي بالسماح ألفراد اجلالية املغربية املقيمة باخلارج بزيارة 

املغرب خالل الصيف اجلاري.

دون  املرة  هده  مت  املغربي  القرار  أن  اإلسبانية  الصحيفة  وقالت 
التنسيق مع اجلانب اإلسباني ككل سنةـ بسبب الظروف االستثنائية 
احملتمل  من  أنه  إال  كورونا،  فيروس  تفشي  منذ  العالم  منها  مير  التي 
جدا أن يبلغ »بوريطة« نظيره يف اجلارة الشمالية بتفاصيل املخطط 

الذي أعده املغرب.

ووفقا لذات املصدر، فإن عملية مرحبا لهذه السنة ستنطلق يف 15 
عبر  حصريا  سيكون  املغرب  إلى   الدخول  أن  كما  القادم،  يوليوز  من 
إلى  باإلضافة  والناظور،  املتوسط  وطنجة  املدينة  طنجة  موانئ 
سيارات  وجه  يف  ومليلية  سبتة  معبري  فتح  يتم  لن  حيث  املطارات، 

املغاربة.  املهاجرين 
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب
يف الوقت الذي يتراجع ثمن النفط عامليا املغرب يرفع ثمن 

التزويد. الوقود يف محطات 

أعلن موقع أشكاين أن أسعار النفط قد تراجعت لتواصل خسائر 
الواليات  ارتفع عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا يف  إذ   ، كبيرة 
املتحدة، ما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي )كوفيد19-(، 

وهو ما يضر بالطلب يف أكبر مستهلك يف العالم للخام والوقود.

برنت  خام  انخفض  غرينتش،  بتوقيت   07.01 الساعة  وبحلول 
بعد  للبرميل،  دوالر   37.21 إلى  باملائة   3.5 يعادل  ما  أو  دوالر   1.34
غرب  خام  وانخفض  السابقة.  اجللسة  يف  باملائة   8 نحو  تراجع  أن 
إلى  باملائة   3.8 يعادل  ما  أو  دوالر   1.37 األمريكي  الوسيط  تكساس 

8 باملائة أمس اخلميس. 34.97 دوالر للبرميل بعد أن نزل أكثر من 

وتسببت حقيقة أن جائحة فيروس كورونا رمبا تكون بعيدة عن 
للصعود  اخلام  أسعار  دفعت  ارتفاع  ملوجة  عنيف  توقف  يف  النهاية 
تخطى  فيما  املاضي،  أبريل  شهر  يف  سجلتها  متدنية  مستويات  من 

عدد املصابني يف الواليات املتحدة وحدها مليوني حالة.

وقال جريج بريدي، مدير الطاقة العاملية والشرق األوسط لدى 
باملخالفة  األسبوع،  هذا  ارتفعت  األمريكية  “املخزونات  ستراتفور، 
)كوفيد-(19  حــاالت  تظهر  بينما  احملللني،  من  العديد  لتوقعات 

مؤشرات على موجة ثانية يف الواليات املتحدة وأماكن أخرى”.

منظمة  من  وكذلك  املتحدة  الــواليــات  من  منتجون  ويخفض 
باسم  ُيــعــرف  فيما  وحلفاء،  )أوبـــك(  للبترول  املــصــدرة  البلدان 
بكميات  ذلــك  يفعل  وبعضهم  ــدادات،  ــ اإلم ــك+(،  ــ )أوب مجموعة 
وهو  يوميا  برميل  مليون   9.7 اإلمدادات  )أوبك+(  وتقلص  قياسية. 
مطلع  يف  واتفقت  اجلائحة  قبل  الطلب  من  باملائة   10 نحو  يعادل  ما 

األسبوع على متديد اخلفض.

وقال بريدي إنه من الواضح حاليا أن اخلفض األكبر ل)أوبك+(، 
على  املقبل،  يوليوز  شهر  متم  يف  سينتهي  يوميا،  برميل  مليون   9.7

أن يتحرك نزوال إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

األسبوع  والبنزين  اخلام  من  املتحدة  الواليات  مخزونات  وزادت 
اخلام  النفط  مخزونات  وارتفعت  حكومية.  بيانات  بحسب  املاضي 
تدفق  مع  برميل  مليون   538.1 عند  قياسي  مستوى  إلى  األمريكية 

واردات رخيصة الثمن من السعودية إلى البالد

تراوح  حيث  سنتيم   50 ب  الغازوال  ثمن  ارتفع  املغرب  يف  بينما 
73 سنتيم، فيما شهد  7 دراهم و  70 سنتيم و  7 دراهم و  سعره مابني 
 8 مابني  سعره  تراوح  حيث   ، درهم   1 بـ  ارتفاعا  بدوره  البنزين  ثمن 

8 دراهم و 86 سنتيم يف أغلب احملطات. 79 سنتيم و  دراهم و 

تسجل  التي  احلجم  بهذا  نوعها  من  األولى  الزيادة  هذه  وتعتبر 
الوقت  يف  الصحية  الطوارئ  بداية  منذ  الوقود  توزيع  محطات  يف 

الذي  يعرف سهر النفط انخفاض يف السوق الدولية.

بني  طفل  ألف   247 إن  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  قالت 

سنة  و17   7 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  مغربي،  طفل  ماليني   7 من  أكثر 
أي  خطيرة  أشغال  يزاولون  منهم  ألف   162 وأن  شغل،  حالة  يف  هم 

2,3 يف املائة من مجموع األطفال. مبعدل 

: التقارير الدولية و الوطنية و الرسمية تؤكد    AMDH
لأطفال. االقتصادي  االستغالل  ظاهرة  استمرار 

العاملي  الــيــوم  مبناسبة  أصــدرتــه  بيان  يف  اجلمعية  واعتبرت 
أن  سنة،  كل  من  يونيو   12 يصادف  الــذي  األطفال،  عمل  ملكافحة 
الدولية  التقارير  يف  املتضمنة  املعطيات  جانب  إلى  األرقــام  هذه 
االستغالل  ظــاهــرة  اســتــمــرار  تؤكد  ــة  أدل والرسمية  والوطنية، 

لأطفال. االقتصادي 

مبناسبة  اجلمعة،  اليوم  أصدرته،  بيان  يف  اجلمعية  واعتبرت 
من  يونيو   12 يصادف  الذي  األطفال،  عمل  ملكافحة  العاملي  اليوم 
التقارير  يف  املتضمنة  املعطيات  جانب  إلى  األرقام  هذه  أن  سنة،  كل 
الدولية والوطنية، والرسمية أدلة تؤكد استمرار ظاهرة االستغالل 

لأطفال. االقتصادي 

املتعلق   12.19 رقم  القانون  أن  إلى  البيان  يف  اجلمعية،  وأشــارت 
والعامالت  بالعمال  املتعلقة  والشغل  التشغيل،  شــروط  بتحديد 
و18   16 بني  ما  األطفال  تشغيل  مثل  ثغرات  عدة  “تشوبه  املنزليني، 
العمل  منظمة  أن  العلم  مع  سنوات،   5 مدته  انتقالية  لفترة  سنة 
الدولية تعتبر أن العمل املنزلي عمال خطيرًا، كما تشوبه اختالالت 

يف آلية التفتيش التي ال ميكن أن تخضع لها املنازل”.

وفــق  عمومية  ســيــاســات  بــســن  احلــكــومــة  اجلمعية  وطــالــبــت 
حلقوق  والفعلي  الصريح،  اإلعــمــال  تكفل  واضحة  استراتيجية 
يف  حقهم  وضمان  تشغيلهم  ظاهرة  على  للقضاء  وتسعى  األطفال، 
الصحية  النظم  تقوية  إلى  إضافة  واالستغالل،  العمل  من  التحرر 
وغيرها من اخلدمات االجتماعية املرتبطة بالطفل، لتفادي حتول 

األزمة الصحية إلى أزمة حقوق الطفل.

بسبب  األطفال  عمالة  عدد  ارتفاع  من  قلقها  عن  عبرت  كما 
وغياب  بعد،  عن  التعليم  وفشل  الدراسة،  عن  الطويل  االنقطاع 
مشيرة  اجلائحة،  ظل  يف  عمومًا  الطفل  بحقوق  لالهتمام  مقاربة 
األسر  أرباب  من  واسعة  لفئات  العمل  فقدان  أن  إلى  الوقت  نفس  يف 
سيقوي  املوسمي  واالقتصاد  املهيكل  غير  القطاع  يف  العاملة  خاصة 

األطفال. عمالة 

يومًا  سنة  كل  من  يونيو  الـــ12  حددت  املتحدة  األمم  أن  ويذكر 
لنشر  سنويًا  به  ُيحتفل  يوم  وهو  األطفال،  عمل  ملكافحة  عامليًا 
يضطر  عندما  باستمرار  تتشكل  التي  الفقر  دائــرة  عن  التوعية 
األطفال ألن يعملوا ما يجعلهم يضيعون فرص التعلم على أنفسهم.

اخلامسة  دون  طفل  مليون   158 يوجد  أنــه  اليونيسف  وتقّدر 
عشرة من العمر يعمل يف جميع أنحاء العالم، وال يوجد لدى معظم 
عبء  على  التغلب  يف  أو  التعلم  يف  قليل  أمل  سوى  األطفال  هؤالء 

مستقبلهم. تعيق  التي  األمية 
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الصحي احلجر  أوضاع  ظل  يف  االنسان  حقوق  أوضاع 

مختلف  يف  االنـــســـان  وحــقــوق  احلـــريـــات  ــتــهــاك  ان يــســتــمــر 
كوفيد  جائحة  تفرضها  التي  الطوارئ  قوانني  ظل  ويف  الواجهات 
كما  االنسان  وحقوق  باحلريات  للمس  صارخة  مناذج  19،وهــذه 
واملواقع  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع  بعض  ترصدها 

. عية جتما ال ا

احلياة    يف  احلق 

وكورونا الفقر  االستبداد  لضحايا  مقبرة  املغرب 

بني  املغربي  املواطن  وضعت  التي  الصحي  احلجر  سياسة  بسبب 
والتهميش،  والتفقير  احلاجة  ومطرقة  والتعسف  املنع  سندان 
فاصبح  الكرمية   العيش  يف  االمل   و  االفاق  كل  اثرها  على  انسدت 

. لالنتهاك  عرض  احلياة  يف  احلق 

البيطا  بحي   2020 يوليوز   11 يــوم  خمسيني  رجــل  انتحار 
مصدر  توقف  بعد  فيها  وجد  التي  الوضعية  على  احتجاجا  بفاس 
انا كنموت   « تاركة رسالة تتضمن  » زاليجي«  اذ كان يشتغل  رزقه 

منافقني« كذابني  السلطة  دعم  مكينش  باجلوع 

العامة  احلريات   –

مستشفى  مــن  كــرمــا«    ابــت  »اسماعيل  املــواطــن  اعتقال  مت 
تنظيم  خلفية  على  ــك  وذل  ، مصابا  الــيــه  نقل  حيث  بالريش 
سكان  اقصاء  على  احتجاجا  لوقفة   « الطيارة  قصر  »دوار  سكان 
القائد  تدخل  بعد  وحشية  يطرق  فضها  مت  املساعدات  من  الدوار 

واملخازنية.

غاية  الى  الريسوني«  »سبيمان  الصحفي  مع  التحقيق  تاجيل   
التحقيق  غرفة  رئيس  التحقيق  قاضي  قرره  ما  ذاك  يونيو   20

البيضاء بالدار  االستئناف  بنحكمة  االولى 

املقص   « جلمعية  احتجاجية  وقفة  تنظيم   وترهيب  محاصرة 
على  احتجاجا  والتجميل  احلالقة  حلرفيي  بجرادة   « الذهبي 
وعدم  الصحي  احلجر  سياسة  بسبب  يعيشونها  التي  الوضعية 

للمتضررين  خصصت  التي  باملستحقات  التوصل 

املهابي«  الكرمي  عبد  محمد   « للناشط  سراح  حالة  يف  متابعة 
فيه  يوثق  لفيديو  نشره  اثر  على  وذلك  زراد«  اوالد  بجماعة   «
هذه  يف  للشرب  الصالح  للماء  مخصص  لشاطو«   « قائد  استغالل 
للماء  متكررا  وانقطاعا  جفافا  املنطقة  فيها  تعرف   التي  الفترة 

للشرب,  الصالح 

موسى«  ايت  قبيلة  لساكنة  احتجاجية  مسيرة  بالقوة  منع 

الراشيدية  اقبيم  يوذنيب   « النعام  واد   « لقيادة  اداريا  التابعة 
على  احتجاجا  الــربــاط  الــى  واملتوجهة  يــونــيــو2020    12 يــوم 

. ابنائهم  واعتقال  اراضيهم  على  الترامي  سياسة 

يف  تتحكم  املخزن   اجهزة   : السلطة  استعمال  يف  الشطط   –
املغاربة  أراقاب 

بابتداية  نافذتني   شهرين  باحلبس  غنم   راعية  على  احلكم    -
على  باالعتداء  اتهامها  بعد   2020 يونيو   8 يوم  تادلة  قصبة 

.  « بوتفردة  بتنكارف   « سلطة  عون 

-   خمسة  اعوان سلطة من درجة مقدمني يجوبون بدراجتهم 
سعادة  جماعة  السالم  دار   gh7 اندلسي  اقامة   90 س  النارية  
حالة  خالقني   2020 يونيو   9 ليلة  منتصف   بعد  ما  مبراكش 
على  والــدوس  العمارات   لبوابات  اقتحامعم   عبر  وخــوف  رعب 
لتجاوز  الصحية  الطوارئ  حالة  .مستغلني  االقامة  حديقة  مرفإ 

القانون.  خارج  انفسهم  وتنصيب  املهنية  صالحياتهم 

شاب  بــدهــس  بسيارته  قــائــد  برتبة  سلطة  ــل  رج ويــقــوم   -

على  شقوقا  له  مخلفا  اكادير  شمال   « »اورير  جماعة  من  ينحدر 
الشاب  تقدم  بعدما  وذلك  بليغة  وجــروح  رجليه  عظام  مستوى 
تاغازوت   « مبشروع  للعمل  عودته  موعد  عن  يستفسر  برسالة 

الصحي. احلجر  سياسة  بسبب  توقف  والذي  باي« 

كوفيد  الطبي  الفريق  حترم  بالعرائش   احمللية   السلطات   -
العلم  مع    2020 يونيو   11 يوم  صبيحة  التغذية  يف  حقهم  من   19
عن  التوقف  الى   دفعهم  مما  مغلقة  واملقاهي  املطاعم  جميع  ان 

 . ملطلبهم  حل  ايجاد  حني  الى  العمل 

من  يشتكي  مهني  سائق  مواطن  على  يعتدي  املعازيز  قائد   -
تيداس  بني  الرابطة  الطريق  يف  وشاحنته  تعترضه  التي  املخاطر 

تيفلت و

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


