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جميعا،ضد تحالف املال واملخزن
بفيروس  االصــابــة  حــاالت  تتواصل 
باقي  يف  كــمــا  ــرب  ــغ امل يف   19 كــوفــيــد- 
ــدان الــعــالــم.ويــتــمــيــز  ــل ــن ب الــعــديــد م
مؤخرا  عنها  املعلن  احلــاالت  يف  املغرب 
الوحدات  يف  البؤر  من  العديد  بتواجد 
الضيعات  يف  أو  الصناعية  االنتاجية 
ــذر مــن ذلــك  الــفــاحــيــة،كــمــا كــانــت حت
خلريطة  املتابعة  األصوات  من  العديد 
االستخفاف  أن  الــوبــاء.غــيــر  انــتــشــار 
بـــــأرواح الــعــامــات والــعــمــال وتــعــنــت 
الصلة،يبقى  ذات  املخزنية  السلطات 
ارادة  ايـــة  عـــن  ــدا  ــعــي ب ــرار  ــقـ الـ ــد  ســي
السلطوية  الـــقـــرارات  عــلــى  لــلــتــراجــع 
الــطــوارئ  قــوانــن  ــدور  ص منذ  املتخذة 

الصحي. واحلجر 

باالحتياطات  جهل  ــر  األم يف  ليس 
من  التنقل  من  بدءا  اتخاذها  الواجب 
الصحية  والشروط  العمل  أماكن  والى 
عن  فــضــا  الــعــمــل  ــن  ــاك أم يف  الـــازمـــة 
الطبية  بــالــوســائــل  ــة  ــب ــراق امل واجـــب 
ــاء بـــاجـــراءات  ــف ــت ــة،دون االك ــب ــاس ــن امل
حتى  تكشف  تعد  لم  وروتينية  عادية 
الشائعة.وليس  األمـــراض  أبــســط  عــن 
وال  االمكانيات  أيضا،انعدام  األمــر  يف 
حقيقة  املـــراقـــبـــة.ان  ســلــطــات  غــيــاب 
تلك  للعيان،ان  وبــاديــة  ساطعة  األمــر 
والعمال  للعامات  املكشوفة  الرحات 
آخر  يف  املعروفة،تنذر  العمل  وشــروط 
أوساط  يف  احملتملة  باالصابات  املطاف 
واقع  على  تقو  ال  التي  السواعد  تلك 
مصاريف  تتحمل  وهي  سيما  البطالة 
اصا.فاحلقيقة  املفقرة  األســر  عيش 
كشفها  يف  اجلائحة  اوضاع  تستمر  التي 
والسلطات  الرأسمال  مافيا  حتالف  هي 
من  حلفة  الــراعــيــة  لــلــدولــة  املخزنية 

حساب  على  خــدامــهــا  مــن  احملــظــوظــن 
املــصــالــح احلــيــويــة ملــجــمــع اجلــمــاهــيــر 
العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف  الشعبية 

الكادحن... وعموم 

ــوات الــبــاطــرونــا  لــقــد تــصــاعــدت أصـ
الشغل  ــع  واق على  الــيــد  وضــع  طلب  يف 
مــن  بـــادنـــا،بـــاملـــزيـــد  يف  ــة  ــل ــي ــغ ــش وال
ــازات وجتــمــيــد  ــيـ ــتـ ــاءات واالمـ ــ ــف ــ االع
قوانن  باستصدار  املطالبة  قوانن،بل 
مكاسب  مــن  تبقى  مــا  لسحب  رجــعــيــة 
بعد  العاملة  الطبقة  أحــرزتــهــا  هشة 
الزمن. من  عقود  عبر  مريرة  نضاالت 
أكثر  يف  الــبــاطــرونــا  تطمع  ال  فــلــمــاذا 
ملاذا  اجلزئية،بل  البطالة  اعتماد  من 
سياسية  أصوات  نسمع  عندما  نستغرب 
وطنية  وحدة  بحكومات  العمل  تنشد 
االجتماعية؟ما  ــة  ــدول ال وبــاعــتــمــاد 
الطبقات  عن  بصدق  تعبر  أصوات  دامت 
ــة مبــشــاريــعــهــا  ــي ــن ــع ــة امل ــي ــاع ــم ــت االج
التوافق  تسول  على  القائمة  املجتمعية 
من  املستميت  النضال  بدل  املخزن  مع 
كل  ومـــعـــارك  نــضــاالت  تــوحــيــد  ــل  أجـ
نضال  يف  املــتــضــررة  الشعبية  الــفــئــات 
ــب  ــال ــط ــرض امل ــفـ ــي يـ ــبــق وحــــــدوي ط
مطالب  يف  والدميقراطية  االجتماعية 

التأجيل. تقبل  ال  مستعجلة 

األن  منذ  للتعبئة  األوان  لقدحان 
ساحات  الى  الصحي  احلجر  من  للخروج 
كفيلة  مـــوحـــدة  مـــعـــارك  يف  ــال  ــض ــن ال
الشعبية  لــلــجــمــاهــيــر  ــار  ــب ــت االع بـــرد 
املستقلة.معارك  الذاتية  وتنظيماتها 
من  املــغــرب  حتــرر  طــريــق  على  مــوحــدة 
من  والتخلص  العاملي  للرأسمال  التبعية 
الرئيسية  العقبات  واالستبداد،  املخزن 

شعبنا. وازدهار  تقدم  أمام 



2الـنـشـرة
العدد : 19   

 اخلميس 18 يونيو  2020 

بطنجة للسيارات  »رونو«  مصنع 
يف  التضليل  سياسة  إلــى  بطنجة  ــو«  »رونـ مصنع  إدارة  جلــأت 
التعامل مع العمال و الرأي العام فيما يخص عدد حاالت اإلصابات 
˛يف  جديدة  حــاالت  بوجود  إقرارها  19.فرغم  بكوفيد  اجلديدة 
احلاالت˛عكس  هذه  بعدد  تصرح  لم  أنها  إال  الداخلية˛  نشرتها 
العدد  حول  استفهام  عامة  من  أكثر  يطرح  ما  وهو  السابقة.  املرات 
التستر  حتــاول  أنها  يظهر  الــذي  بالفيروس  للمصابن  احلقيقي 
ال  لعدد  ترحيل  من  يشاع  هوما  الشكوك  هذه  يؤكد  عليه.ومما 
الصحي«  »املركز  إلى  طنجة  من  املصابن  العمال  من  به  يستهان 

عدد  فان  .للعلم  بنسليمان  مبدينة  بالفيروس  للمصابن  املخصص 
.24 النشرات السابقة لإلدارة بلغ  العمال املصابن حسب 

ورغم تفشي الوباء وحتول املصنع إلى بؤرة وبائية فان مجموعة 
رونو متمادية يف التضحية بالعمال من اجل أرباحها عكس مصانعها 
إصابات  كل  تكتفي˛مع  مغلقة.وأصبحت  زالــت  ما  التي  فرنسا  يف 
واإلجــراءات  التدابير  حول  املكرورة  اسطوانتها  بترديد  جديدة˛ 
املسئولية. من  للتهرب  بها  التقيد  إلى  العمال  ودعوة  االحترازية 
داخل  الطعام  تناول  من  العمال  منع  هو  أضافته  الــذي  واجلديد 
العمال˛  استنكره  ما  الصحية˛وهو  التدابير  تعزيز  بدعوى  املصنع 
فترة  من  لهم  حرمان  إياه  معتبرين  الفيسبوك˛  على  صفحتهم  يف 

االستراحة واالستمرار يف العمل بدون توقف وال أكل..

400 عامل من تطوان  شركة رونو تقرر التوقيف النهائي ل 
بالشركة. وبائية  بؤرة  ظهور  بسبب 

رونو  شركة  بادارة  مسؤولن  اجتماعا  أن  أنفو«  »أحداث  أعلنت 
اجتماعا  عقدوا  نقابتهم  وممثلي  العمال  مندوبي  وبعض  املغرب 
انتشار  املصنع، بسبب  التي يعرفها  للوضعية  للتطرق  األربعاء  اليوم 
وباء كوفيد 19 وإصابة عدد من العمال بكل من طنجة وتطوان، رغم 

االصابات  هاته  لتجنب  اتخاذها  مت  التي  االحترازية  االجــراءات 
عن  يقل  ال  ما  بتوقيف  يقضي  قرار  باتخاذ  الشركة  قامت  حيث   ،
تقليص  مع  كلي،  وبشكل  حــاال  العمل  عن  تطوان  من  عامل   400
توظيفات  اي  فتح  بعدم  قرار  اتخذ  كما  تدريجيا،  العاملن  عدد 
بالشركة، يف الوقت الراهن، يف وجه الراغبن يف العمل من املنطقة. 
الوضع  توضيح  النقابة  واعضاء  العمال،  مندوبي  محاوالت  ورغم 
املشروعة  والتخوفات  االصابات،  تلك  بسبب  املدينة  تعيشه  الذي 
ذات  من  ومخالطيهم  املصابن  عدد  تزايد  بعد  خاصة  للساكنة، 
املوجة  هاته  مرور  حلن  للعاملن،  املؤقت  التوقيف  وامكانية  املعمل. 
من االصابات، رغم كل ذلك متسك مسؤولو الشركة بقرارهم، الذي 
كثير  واستغرب  شركتهم«.  مصالح  حلماية  »استراتيجي  اعتبروه 
ما  تشغل  التي  الشركة،  ادارة  لدن  من  املتخذ  القرار  املتتبعن  من 
يعيلون  الفنيدق،  واملضيق  تطوان  من  مستخدم   1100 عن  يقل  ال 
سيزيد  ما  وهو  واجبة،  ونفقات  مالية  التزامات  ولديهم  أسرهم، 
سبتة  باب  معبر  اغاق  بعد  خاصة  املنطقة،  يف  البطالة  ازمة  من 
احملتلة، ومخلفات التوقف االضراري خال جائحة كورونا. والتمس 
لثني  املركزية،  واملصالح  احمللية  السلطات  تدخل  العمال،  من  عدد 
لتطوان،  املنتمن  العمال  من  كبير  عدد  توقيف  قرارها  عن  الشركة 
اصابة  نتيجة  املذكور،  للمصنع  البعض  وجهها  انتقادات  نتيجة 

املنطقة. لذات  ينتمون  عمال 

- مؤسسات التعليم اخلاصة  9

اخلصوصي  التعليم  قطاع  /اات  مستخدمي  من  الكثير  يعاني 
نتيجة  الصحية   الطوارئ  حالة  ظل  يف  ومزرية  صعبة  أوضــاع  من 
أداء  لواجب  التعليمية  املؤسسات  حتمل  وعدم  العمل  عن  التوقف 
الصندوق  لدى  منهم/هن  بالعديد  التصريح  وعدم  أجورهم/هن 
من  االستفادة  من  حرمهم/هن  مما  االجتماعي  للضمان  الوطني 
والصحية.وكمثال  االجتماعية  احلماية  ومن  كورونا  صندوق  دعم 
على ذلك ما وقع للسيد احمد ايت ياسن الذي يشتغل ب«مجموعة 
 1984 منذ  البيضاء  بالدار  احملمدي  باحلي  الكبير«  املغرب  مدارس 
و  تامن  وبــدون  احلركة  عن  عاجزا  جعله  رجليه  يف  لكسر  تعرض 
شغل  كحادث  بذلك  املشغلة  املؤسسة  تصرح  ˛ولم  العاج  مصاريف 
بعدم  الشغل  ملدونة  خرقها  بسبب  املسئولية   حتمل  من  متهربة 

االجتماعي.   للضمان  الوطني  الصندوق  لدي  به  التصريح 

للعمال  الوطني  اليوم  تخلد  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
رقمي.. خطابي  مهرجان  بتنظيم  الزراعين 

خلدت  االستغال”  ملواجهة  والــنــضــال  ــدة  ــوح “ال شــعــار  حتــت 
للعمال/ات  الوطني  اليوم  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
15 يونيو من كل سنة، وذلك بتنظيمها  الزراعين/ات الذي يصادف 
املطلق  رفضها  عن  اجلامعة  عبرت  وقد  رسمي،  خطابي  مهرجان 
احلد  أن  حيث  العاملة  الطبقة  فئات  بن  األور  يف  التمييز  الستمرار 
الدنى لألجور يف القطاع الفاحي يختلف عن احلد األدنى لألجور 
املطالب  حتقيق  بضرورة  طالب  كما  األخــرى،  القطاعات  باقي  يف 

الزراعين/ات. والعامات  للعمال  املشروعة  العاجلة 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
- شركة » افريقيا غاز« باجلرف األصفر إقليم اجلديدة

باملنطقة  غـــاز«  افريقيا  بــشــركــة«  عــامــل   22 إصــابــة  تــأكــدت 
من  مجموعة  حسب  اجلديدة  بإقليم  األصفر  اجلــرف  الصناعية 
الرعب  ــارت  أث وبائية   بــؤرة  إلــى  حولها  االلكترونية.مما  املواقع 
والساكنة  الصناعية  املنطقة  وعمال  الشركة  عمال  وسط  والهلع 
ككل خاصة وان إقليم اجلديدة لم تسجل به إصابات كثيرة.ويظهر 
لإلجراءات  الشركة  اتخاذ  لعدم  تعود  اجلديدة  اإلصابات  هذه  أن 
الطبية  املراقبة  وضعف  العمال  حلماية  الضرورية  االحترازية 

والشغلية.

3 - عمال شركة« امانور«
الفرنسية«  للمجموعة  التابعة  »امــانــور«  شركة  عمال  نظم 
بطنجة  »امانديس«  شركة  مقر  أمــام  احتجاجية  وقفة  فيوليا« 
واسر  عائات  نظمت  معها  2020.وباملوازاة  يونيو   16 الثاثاء  يوم 
تطوان  طنجة  والية  مقر  أمام  واعتصاما  احتجاجية  وقفة  العمال 
أو  قيد  بدون  املطرودين  كافة  بإرجاع  للمطالبة  احلسيمة.وذلك 
الوطني  الصندوق  لدى  بهم  والتصريح  املطلبي  ملفهم  وتلبية  شرط 

االجتماعي. للضمان 

 2020 يونيو   14 يف  املؤرخ  ش(  م  )ا  النقابي  املكتب  بيان  وحسب 
األكثر  النضالية  األشــكــال  يف  استمرارهم  يعلنون  العمال  فــان 
التي  البطولية  معركتهم  اطار  يف  وأسرهم˛  عائاتهم  رفقة  تصعيدا 
أشهر˛  اخلمسة  اآلن  تناهز  والتي   2020 يناير   21 بتاريخ  انطلقت 
ويدعون  ملفهم˛  حل  يف  املبرر  وغير  املقصود  التماطل  ويستنكرون 
اإلدارة  على  الضغط  يف  مسئوليتها  حتمل  إلى  املعنية  السلطات 

واملشروعة. العادلة  ملطالبهم  لاستجابة 

4 - شركة للخياطة بسا
أبوابها ونقل  قامت شركة للخياطة يف مدينة سا بإغاق 
طلبات اإلنتاج إلى وحدة صناعية بالرباط قبل االنتقال من 

˛ دون  جديد إلى مدينة مكناس هروبا من احتجاجات العمال/ات 
80 مما أدى إلى تشردهم/ أداء أجور عمالها وعاماتها وعددهم 

هن وتازمي أوضاعهم/هن وخاصة يف ظل ظروف احلجر الصحي مما 
الشركة مطالبن/ أمام مقر  إلى تنظيم احتجاجات  دفع بهم/هن 

إلنصافهم/ املعنية  السلطات  وبتدخل  املالية  مبستحقاتهم/هن  ات 
الباطرون حسب تصريحات بعض العامات  هن ضد تغول هذا 

والعمال.

باملهدية السمك  »اونيمير« لتصبير  5 - شركة 
»اونيمير« لتصبير السمك خوض إضراب  قرر عمال/ات شركة 
 2020 17 يونيو  إنذاري مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم األربعاء 

النقابين  النقابي وطرد  التنظيم  لاحتجاج على ضرب احلق يف 
العمال/ات. وشكايات  مبطالب  والتاعب  الباطرون  تعسفات  وعلى 

التابعة ملجموعة »مناجم« 6 - شركة »معادن اميضر« 
الوطنية  للنقابة  التابع  اميضر  ملنجم  النقابي  لفرع  قررا 

 ˛2020 15 يونيو  للطاقة واملعادن)ك د ش(˛يف بيان له مؤرخ يف 

24 ساعة يف جميع األفواج يوم اخلميس  خوض إضراب إنذاري ملدة 
2020  احتجاجا على خرق إدارة الشركة لاتفاقية  18 يونيو 

نتائج احلوار لتجاوز  املبرمة معه ورفض تنزيل وتتبع  اجلماعية 
للمطالب األخرى  والتماطل يف االستجابة  الوضعية احلرجة  هذه 

لشهر  السكن  ملفات  وتسوية  والسامة  الصحة  شروط  كتحسن 
املنتهية عقدتها وتشغيل جهاز  2020 وتغيير سيارات اخلدمة  ماي 

املنجم... مبستوصف  باألشعة  الفحص 

اوزوزن« للنظافة بالسعيدية 7 - عمال شركة« 
اصدر باشا مدينة بركان قرار مبنع الوقفة التي كان عمال 

شركة »اوزوزن« للنظافة املنضوون حتت لواء االحتاد املغربي 
 17 بتاريخ  أمام مقر عمالة بركان  للشغل يعتزمون تنظيمها 

 23 2020 باملوازاة مع إضرابهم عن العمل الذي انطلق منذ  يونيو 
العادلة واملشروعة يف حرية العمل  2020˛من اجل مطالبهم  ماي 

الوطني  الصندوق  لدى  بهم  والتصريح  مستحقاتهم  وأداء  النقابي 
املنع  للضمان االجتماعي لاستفادة من صندوق كورونا. إن هذا 

واالحتجاج.واصطفافا  التعبير  حرية  يف  للحق  سافرا  خرقا  يعتبر 
الباطرونا. جانب  إلى  املخزنية  للسلطة 

- العامات الزراعيات يف حقول الفراولة )لفريز(   8
بوسلهام موالي  ضواحي 

جتاوز عدد اإلصابات يف صفوف عامات لفراولة مبنطقة 
20 إصابة. والعدد مرشح  اللة ميمونة ضواحي موالي بوسلهام  

لارتفاع بحكم كثرة املخالطن.وهذا ما يؤكد مرة أخرى على 
العامات من خال تشغيلهن يف  وأرواح  الباطرونا بصحة  استهتار 
ظروف ال إنسانية تفتقر إلى ابسط وسائل الوقاية من الفيروس 

واحترام  والقفازات  الطبية  والكمامات  والتنظيف  التعقيم  مواد  من 
يؤكد  والكافية.كما  املناسبة  النقل  ووسائل  الصحية  األمان  مسافة 

املراقبة والزيارات ملواقع الشغل من طرف اجلهات املسئولة. غياب 
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
• مايير اجلائحة تقسم احلكومة....فريق يطالب بتمديد دعم 

الفقراء لشهر رابع وآخر يفضل املقاوالت وصرف 14.9 مليار درهم 
33 مليارا متت تعبئتها عبر التبرع من 

صرف  كيفية  حول  الــوزراء،  بن  احلكومة  وسط  النقاش  احتدم 
أشهر،  ثاثة  خــال  خصصت،  التي  درهـــم،  مايير   10 مــن  أزيــد 
تراجعت  أسرة  ماين  و4.3  عملهم،  فقدوا  مستخدم  مليون  لدعم 
“راميد”  لبطائق  احلاملة  بينها  درهم،  صفر  إلى  الشهرية  مداخيلها 

وغير احلاملة لها، املشتغلة يف القطاع غير املهيكل.

وأفادت املصادر أن الوزراء لم يحسموا أمرهم، إذ دعا بعضهم إلى 

االستمرار يف صرف هذا الدعم لهذه الفئات ملدة شهرين أو على األقل 
ضواحي  ستهز  اجتماعية  احتجاجات  حدوث  من  خوفا  إضايف،  شهر 
املدن والبوادي، جراء التأثير السلبي واخلطير جلائحة كورونا، فيما 
املباشر، معللن األمر  رفض اآلخرون االستمرار يف صرف هذا الدعم 
أنه غير منتج لألرباح، ويستحسن ضخه يف الدورة االقتصادية عبر 
عراقيل،  دون  عادي،  بشكل  عملها  يف  تنطلق  كي  املقاوالت  مساعدة 
مليارا،   940 بـ  مواردها  يف  تراجعا  شهدت  الدولة  خزينة  أن  خاصة 

890 مليارا مرتبطة بتراجع إيرادات الضرائب. منها 

وقالت املصادر إن جلنة اليقظة التي تعد مبثابة احلكومة املصغرة 
إلى  متيل  كورونا،  تداعيات  جراء  الشائكة  امللفات  بتدبير  املكلفة 
إضافين  لشهرين  املباشر  الدعم  صرف  إيقاف  يف  الراغبن  الــوزراء 
اخلزينة  كاهل  يثقل  إضايف  مقاصة  صندوق  مبثابة  ستكون  ألنها 
العامة للمملكة التي سجلت يف باغ لها أصدرته، أول أمس )السبت(، 
مليار   33 أصل  من   ،2020 نهاية  درهم  مليار   14.9 احلكومة  صرف 
نصف  إنفاق  يعني  ما  التبرع،  عملية  عبر  تعبئتها  متت  التي  درهم 
الباقي  فيما  كورونا،  جائحة  مواجهة  يف  التضامن  صندوق  ميزانية 
مليار  بنحو  يوميا  املقدرة  الوطني،  االقتصاد  خسائر  يغطي  لن 

9 آالف مليار. 90 مليار درهم خال ثاثة أشهر، أي  درهم، ما يعني 

 10 من  أزيد  أنفقت  االقتصادية  اليقظة  جلنة  أن  املصادر  وأكدت 
6 مايير درهم،  مايير درهم، لتقدمي الدعم املباشر ملليون أجير بـ 
أسرة تراجعت  4.3 ماين  لـ  4.2 مايير درهم لدعم مباشر  وصرف 
يف  أخرى  إضافة  وأي  و1200،  درهم   800 بن  ما  مبنحها  مداخليها 

إطار الدعم املباشر، تعني صرف املبالغ نفسها وإفراغ صندوق التبرع 
كورونا. ملواجهة 

• ندوة اجلامعة الوطنية للتعليم، التوجه الدميقراطي توقض 
الوطنية التربية  منظومة  أوجاع 

الدميقراطي( ندوة  )التوجه  للتعليم  الوطنية  نظمت اجلامعة 
2020 الثامنة مساء على  13 يونيو  مباشرة عن بعد، يوم السبت 

التعليم  لها، حتت عنوان«أزمة  الرسمية  بالصفحة  الفايسبوك 
باملغرب، بن وهم اإلصاح وتقارير املجلس األعلى للحسابات 

وسؤال احلكامة قبل وما بعد كورونا«.

وقد أطرها كل من عز الدين أقصبي أستاذ التعليم العالي وعضو 
للتعليم،  سابق  إقليمي  نائب  كيكيش  وأحمد  املغرب،  ترانسبرانسي 

أمرار كاتب جهوي للجامعة. واسماعيل 

“عرت  “كــورونــا  ــة  أزم أن  ــدوة،   ــن ال هــذه  يف  املتدخلون،  وكشف 
التربية  وزارة  يف  “مسؤولن  أن  أمرار  وقول  املغرب،  يف  التعليم  واقع 
يستفيد  ال  املخصصة  واملــوارد  وأذرع،  أخطبوط  يشكلون  الوطنية 

التلميذ«. منها 

أما أقصبي فقال أن »هناك فشل وغياب النجاعة بقطاع التربية 
والتكوين، وأموال عمومية بدون نتيجة أو نتيجة ضعيف«، مستغربا 
اليوم  إلى  واألكادمييات  الوزارة  يزالون يف  ما  املسؤولن  أن »نفس  من 

خارج تغطية احملاسبة«.

إصاح  لهم  أوكــل  »مــن  أن  إلــى  تدخله  يف  كيكيش  أحمد  ــار  وأش
البرنامج  يف  املفوضة  امليزانيات  شفافية  بكل  يوصلوا  وأن  املنظومة 
وشركات  املــدرســي  املجتمع  على  يسيطرون  ــاروا  ص االستعجالي، 
بعد  خصوصية  ملدرسة  موجهة  كانت  أراض  على  واستولوا  احلراسة 
هناك  أن  مستغربا  اليد،  عنها  ورفعت  عمومية،  مبرمجة  كانت  أن 

حجرات بنيت يف حديقة يف ملكية شخص«.

وقد اعتبر متتبعون كثر أن الندوة هاته، أيقظت أوجاع منظومة 
وبعد  إبــان  كثيرة  أسئلة  توقظ  فرصة  وكانت  الوطنية،  التربية 
بالشأن  للمعنين  متحجرة  عقول  تدق  ومناسبة  كورونا،  جائحة 
قطاع  يف  للغش  قابل  شيء  كل  أن  يرى  أن  احلزن  من  حيث  التربوي، 

بالباد. التعليم 

 ولقد مت إهدار وتبذير ونهب مايير البرنامج االستعجالي، ودون 
مقصلة  إلى  فداء  أكباش  تقدمي  مت  وقد  املنشود!  اإلصاح  يتم  أن 
مسؤولون  وترك  ضيقة،  حسابات  لتصفية  كفرصة  مسؤولن  إعفاء 
أزمة  خلق  يف  وإقليميون(  جهويون،  )مركزيون،  الطولى  اليد  لهم 
دستور  ذلك  على  ينص  كما  ومحاسبتهم  مساءلتهم  دون  التعليم 
مت  وأنه  العامة،  النيابة  أنظار  على  أحيلت  ملفاتهم  أن  وقيل  الباد، 
عن  اإلعــان  يتم  أن  دون  القطاع،  مسؤولي  من  عدد  إلى  االستماع 
ومحاسبة  التحقيقات،  نتائج  كشف  أو  للمتهمن  االسمية  الائحة 
خزينة  إلى  وإرجاعه  التاميذ،  مال  نهب  يف  تورطه  ثبت  من  كل 

التعلمية. العملية  اململكة من أجل جتويد 

أن  املفروض  من  كان  التي  والتدابير  اإلجــراءات  قوة  غابت  ولقد 
وتربويا،  إداريا  اجلسيمة  األخطاء  مرتكبي  من  عدد  حق  يف  تتخذ 

من املركز إلى املؤسسة التعليمية دون تفضيل وال متييز.
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.. والقنيطرة  اسفي   •  

لرمال  نهبها  توقف  لم  الرمال”  “مافيات  الصحي  احلجر  رغــَم 
اخلطر. ناقوس  يدقون  وخبراء  والقنيطرة..  آسفي  سواحل 

مازالت  البحر.  مياه  بزحف  اليابسة  يهدد  الشواطئ  رمال  جرف 
املغرب  ســواحــل  أهــم  على  املــمــتــدة  الذهبية  الــرمــال  مقالع  بعض 
كورونا  وباء  جائحة  حلول  رغَم  ماكها،  على  الدراهم  ماين  تدر 

املاضي. مارس   20 يف  احلكومة  أعلنتها  التي  الصحية  والطوارئ 

الضخمة  الرمال  شاحنات  ظلت  املعلنة،  الصحية  الطوارئ  ظل  ويف 
بطرق  متفادية  الظام  جنح  حتت  آلسفي  الساحلية  الطريق  جتوب 
تعمل  كانت  فيما  الوطني،  واألمــن  امللكي  الــدرك  حواجز  ملتوية 
امتداد  على  تامة  عانية  يف  منها،  والعشوائية  القانونية  املقالع 
مينع  قرار  أيَّ  السلطات،  تصدر  لم  بعدَما  الواليدية،  آسفي-  ساحل 

اجلائحة. ظل  يف  حتى  األنشطة  هذه  مزاولة 

املعاشات  جماعة  إلى  الواليدية  طريق  بن  الساحل  امتداد  وعلى 
تتواجد  األطــلــســي،  احملــيــط  على  كيلومتًرا   95 بــحــوالــي  واملــقــدر 
إلى  الطبيعية  الــثــروة  هــذه  تخضع  بينما  كبيرة  رملية  مساحات 
حتى  للرمال،  املفرط  واالستغال  اجلــرف  عوامل  بسبب  تغيرات 
البحر  مياه  معها  زحفت  غائرة  حفر  عن  عبارة  اجَلرف  مقالع  باتت 

اليابسة. نحو 

القنيطرة  مــديــنــة  إقــلــيــم  ســاحــل  عــلــى  الــشــيء  نــفــس  وينطبق 
الشواطئ،  من  الكثير  الــرمــال  لوبيات  خربت  بعدَما  واحملمدية، 
األراضـــي  عــلــى  الــعــمــرانــيــة  والــكــثــافــة  اإلسمنتية  الــكــتــل  وزحــفــت 
مناطق  يف  بتاتا  عليها  القضاء  أو  تقليصها  إلى  أدى  مما  البحرية 

. ة كثير

كيلومتًرا   75 من  يقرب  طول  على  القنيطرة  إقليم  سواحل  ومتتد 
شاطئ  وعــرَف  كبيرة،  رملية  مساحات  مع  األطلسي،  احمليط  على 
عمليات   2013 عام  وحتى  عقود  عدة  طيلة  املائية  وبيئته  املهدية 

الرمال. بتجريف  تتعلق  فظيعة 

تعاني  التي  الدول  ضمن  يوجد  املغرب  أن  األممي  التقرير  وأوضَع 
أن  إلى  مشيرا  قانونية،  غير  بطرق  الساحلية  الرمال  استخراج  من 
مكعب  متر  ماين   10 )حوالي  املغرب  يف  املستعملة  الرمال  نصف 
غير  بطرق  الساحلية  الرمال  استخراج  طريق  عن  تأتي  السنة(  يف 

. نية نو لقا ا

باملقالع  املتعلق   27.13 رقم  قانون  ديباجة  يف  احلكومة  واعترفت 
وتنامي  االستغال  طــرق  تهم  املقالع  قطاع  يف  اخــتــاالت  بــوجــود 
والرمال  الساحلية  الكثبان  رمال  ونهب  العشوائية  املقالع  ظاهرة 
انعكاسات  من  ذلك  عن  نتج  وما  املراقبة  جناعة  وعدم  الشاطئية، 
التحتية  والــبــنــيــات  الطبيعية  والــبــيــئــة  الــســاكــنــة  عــلــى  سلبية 

... املالية،  والعائدات 

الفساد  ضد  حتتج  للصحة  الوطنية  اجلامعة  تافيالت:  درعة   •

باجلهة البشرية  املوارد  تدبير  يف  واحملسوبية 

املكتب  أعــضــاء  نظم  االســتــنــكــاري  بيانه  يف  ســطــره  ملــا  تنفيدا 
املنضوية  بالرشيدية  للصحة  الوطنية  للجامعة  اإلقليمي  النقابي 
املديرية  أمام  احتجاجية   وقفة  للشغل  املغربي  اإلحتاد  لواء  حتت 
يونيو   15 اإلثنن  اليوم  صباح  تافيالت   - درعة  للصحة  اجلهوية 
عن  للتعبير  ــك  وذل صباحا  عــشــرة  احلــاديــة  الــســاعــة  على   2020
البشرية  املـــوارد  تدبير  طريقة  مــن  الصحية  الشغيلة  امتعاض 
التضامن  عن  وللتعبير  البن.  بالفساد  احملتجن  حسب  واملتسمة 
اجل  من  اإلداري  الفساد  هذا  من  املتضررة  الصحية  األطر  مع  املطلق 

االنتقال. يف  املشروع  حقها  اتزاع 

الصحية  اإلدارة  فساد  وبشدة  استنكر  قد  النقابة  ذات  بيان  وكان 
كل  على  الهيمنة  املعلوم  باحلزب  اسماه  ما  محاولة  وأدان  اخلطير، 
االنتخابية. الدعاية  يف  استخدامه  بغية  الصحي  الشأن  متفصات 

اإلدارية  املصلحة  رئيس  ومحاسبة  بإبعاد  مطالبته  البيان  وجدد 
اإلقليمية  باملندوبية  الفساد  رمــز  اعتبره  ــذي  ال واالقــتــصــاديــة 
غير  االنتقاالت  كل  عن  الفوري  للتراجع  ودعا  بالرشيدية.  للصحة 

نهائية. بصفة  معها  والقطع  القانونية، 

املنتقلن  كل  مبنح  وذلك  املنتقلن  بن  التمييز  بعدم  طالب  كما 
غرار  على  انتقالهم  مــذكــرات  االعتيادية  االنتقالية  احلركة  يف 

وزمائهم. زمياتهم 

الفساد  مع  املكشوف  اجلهوية  املديرية  تواطؤ  احملتجون   وادان  
خروقات  كل  على  وتسترها  املندوبية،  لفاسدي  وحمايتها  اإلداري 
املوظفن،  حلركية  املؤطرة  للقوانن  اإلقليمية  املندوبية  وجتاوزات 
اجلهوية  باملديرية  البشرية  املوارد  مصلحة  عن  ممثا  وأن  خاصة 

اإلقليم باملندوبية  عقد  اجتماع  يف  شارك 

كل  بإرجاع  املندوبية  إلزام  إلى  خلص  الذي  محضره  على  ووقع 
األصلي الوزارية  تعييناتهم  أماكن  إلى  مشبوهة  بطرق  املنتقلن 

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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اإلجــمــالــي  الــعــدد  أن  عــلــى  املــغــربــيــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
أفــادت  كما  حــالــة.   8997 إلــى  املــغــرب  يف  بالفيروس  للمصابن 
وفاة  حالة   213 تسجيل  مت  أنه  أيضا  القطاع  على  الوصية  الوزارة 
املستبعدة  احلاالت  عن  أما   . استشفاء  حالة   7993 تسجيل  وعن   .

حالة.  462739 بلغ  فقد  سلبية،  مخبرية  حتاليل  بعض 

على  جديدين  اختبارين  عن  تعلن  روسيا   : كورونا  فيروس 
اإلنسان

الصحة  وزيــر  أعــلــن  الــتــاجــي!  الــفــيــروس  ضــد  البحث  ستمر 
لقاحن  سريرية  جتارب  إطاق   2020 يونيو   17 األربعاء  الروسي 
املتوقعة  النتائج   .Covid-19 مــع  متطوًعا   76 على  أولــيــن 

كبير. باهتمام 

بعد أوروبا والواليات املتحدة ، حان دور روسيا للشروع يف سباق 

ميخائيل   ، الروسي  الصحة  وزير  أعلن  التاجية!  فيروسات  لقاح 
من  العديد  إطاق  عن   2020 يونيو   17 األربعاء  يوم   ، موراشكو 
األوبئة  علم  يف  األبحاث  مركز  أجراها  التي  السريرية  التجارب 
أولين.  لقاحن  على  جاماليزا  نيكوالي  الدقيقة  األحياء  وعلم 
 19 كوفيد  للقاحات  السريرية  »التجربة  بيان  يف  الوزير  وقال 

يونيو«.  17 يف  بدأت 

يضم   ، مجموعتن  على  اختبارهما  سيتم  أوليان  منوذجان 
إلى  البروتوكول  يشير   ، اللقاح  حقن  بعد  شخًصا.   38 منهما  كل 
عزلهم  يتم  التجربة  هذه  يف  دخلوا  الذين  املتطوعن  جميع  أن 
اخــتــبــارات  وكــذلــك  الصحية  حالتهم  لفحص  »وســيــخــضــعــون 
زماؤنا  يشرح  كما   ، احملتملة«  السلبية  واآلثار  مناعتهم  لتقييم 

باريزيان. من 

البيان  يحدد   ، للقاح  األولين  النموذجن  بهذين  يتعلق  فيما 
شكل  يف  واآلخر   ، »سائل«  شكل  يف  أحدهما  أن  للوزير  الصحفي 
أي  عن  الكشف  يتم  فلم   ، األخير  لتكوين  بالنسبة  أما  د«.  »ُمجَفّ
الواليات  إلى  روسيا  تنضم  لذلك  املوضوع.  هذا  حول  معلومات 
البحث  يف   ، األوروبــيــة  الــدول  من  العديد  أيًضا  ولكن   ، املتحدة 
يونيو   17 األربعاء   ، للتذكير   .Covid-19 على  للقضاء  لقاح  عن 
 7400 من  وأكثر  وفاة  حالة   500000 من  أكثر  روسيا  يف  يوجد   ،

وفاة. حالة 

للجمعيات  الوطنية  للفيدرالية  الوطني  املكتب  بيان   •
 :  2020 14يونيو  بتاريخ  األمازيغية 

للجمعيات  الوطنية  للفيدرالية  الوطني  املكتب  بيان  إستنكر 
نهج  يف  املغربية  احلكومة  ب”إســتــمــرار  وصفه  مــا  األمــازيــغــيــة، 
العمومية  السياسات  مختلف  يف  األمازيغية  ضد  التمييز  سياسات 

والقطاعية“.

واملوقع  به  املتوصل  بيانها  خال  من  التنظيمات  ذات  وأعلنت 
الفيدرالية  رفض  احلموشي،عن  محمد  الوطني  منسقها  قبل  من 
وتفصيا  جملة  يتعارض  ــذي  ال  20.04  : رقــم  قــانــون  ملــشــروع 
الباب  من   21 ــادة:  امل ومع  الدستور،  من   5 الفصل  مقتضيات  مع 
أحكام  وملخالفته   ،16.26 ــم:  رق التنظيمي  للقانون  الــســادس 

املغربي. الدستور 

للجمعيات  الــوطــنــيــة  للفيدرالية  الــوطــنــي  املــكــتــب  يــتــابــع 
السياسات  يف  األمــازيــغــيــة  وتفعيل  ــاج  إدمـ مــســار  األمــازيــغــيــة 
التنفيذية  وأجــهــزتــهــا  املغربية  الــدولــة  ــرف  ط مــن  العمومية 
احلقوقي  املسار  يف  بادنا  تسجل  وإذ  كبير،  بقلق  والتشريعية 
عدم  بسبب  تراجعات  عــدة  التنمية  ومــؤشــرات  والدميقراطي 
عدم  يــوازيــه  كما  الــصــلــة،  ذات  الــدولــيــة  للمعايير  احــتــرامــهــا 
بتفعيل  املتعلقة  وخــاصــة  الــدســتــوريــة،  باملقتضيات  التزامها 

. احلياة  مناحي  مختلف  يف  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 

األمازيغية  للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  ملواصلة  وتأكيدا 
املــيــدانــيــة، وعــلــى جــمــيــع األصـــعـــدة، لكل  ومــتــابــعــتــهــا  ملــهــامــهــا 
وهوية  وثقافة  لغة  األمازيغيّة  مبلف  عاقة  لها  التي  املستجدات 
إلى  للفيدرالية،  الوطني  املكتب  تلقى  وأرضــا،  ومجاال  وحضارة 
واملدنية  األمــازيــغــيــة  احلــركــة  ومنظمات  فعاليات  كــل  جــانــب 
الرامية  املغربية  احلكومة  محاولة  كبير،  وباستغراب  واحلقوقية، 
بالبطاقة  املتعلق   04.20  : ــم  رق الــقــانــون  مــشــروع  متــريــر  ــى  إل
وتقدميه  عليه  املصادقة  بعد  للتعريف،  اإللكترونية  الوطنية 

والتعمير. والسكنى  الداخلية  جلنة  خال  من  للبرملان 
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فيروس كورونا: لقاح جتريبي جديد مت اختباره على 

أملانيا البشر يف 

 CureVac األملاني  املختبر  سيجري   -  )AWP / AFP( برلن 
الذي   ، اجلديد  كورونا  فيروس  ضد  لقاح  على  إكلينيكية  جتارب 
أعطته  التي  املختصة  االحتادية  السلطة  عن  األربعاء  يوم  أعلن 

اللقاحات. العالم يف سباق  ، بينما يشارك  الضوء األخضر 

نحو  مهمة  »خــطــوة  هــذه   ، بــول  معهد   ، السلطة  هــذه  رحبت 
أملانيا  يف  للسكان   Covid-19 ضــد  وفــعــال  آمــن  بلقاح  التصريح 

وخارجها«. - إرليك يف بيان صحفي.

لقاًحا   11 اآلن  هناك   ،  )WHO( العاملية  الصحة  ملنظمة  وفًقا 
يف  البشر  يف  اختبارها  مت  التاجية  فيروسات  ضد  محتمًا  جديًدا 

العالم. أنحاء  جميع 

 BioNTech شركة   ، أملاني  مختبر  أول  حصل   ، أبريل  نهاية  يف 
الضوء  ، على   Pfizer األمريكي  باملختبر  ، فيما يتعلق   of Mainz

األولى. السريرية  التجارب  لبدء  التنظيمية  السلطة  من  األخضر 

ــة  دراس مــن  كــجــزء   CureVac بـــ  اخلــاصــة  تلك  ــراء  إجـ سيتم 
تطعيمهم  سيتم   144 بينهم  من   ، صحًيا  متطوًعا   168 مع  متهيدية 
جيًدا  امللقحة  اجلرعات  يتحملون  كانوا  إذا  ما  لفحص  الشهر  خال 
Paul-Ehrlich Institute. ويتوقع أيًضا أن جتري  ، حسب معهد 

املقبلة«.  املختبرات األخرى جتارب سريرية »يف األشهر 

أعلنت احلكومة األملانية يوم االثنن أن الدولة ستصبح مساهًما 
ضد  لــقــاح  نحو  الــســبــاق  يف  جيد  ــع  وض يف  ــي  وه  ،  CureVac يف 
أجنبي  مستثمر  قبل  من  شرائه  إعادة  لتجنب   ، التاجي  الفيروس 
 ،  KfW األملاني  العامة  التنمية  بنك  سيستثمر  األمريكي.  وخاصة 
 23٪ حصة  على  لاستحواذ  يورو  مليون   300  ، للدولة  املالي  الذراع 

احليوية. التكنولوجيا  شركة  يف 

اتفاقية  توقيع  عن  وهولندا  وإيطاليا  وفرنسا  أملانيا  أعلنت  كما 
مليون   300 توريد  لضمان   AstraZeneca األدوية  مجموعة  مع 
جرعة من لقاح محتمل ضد الفيروس التاجي إلى االحتاد األوروبي. 

السبت. يوم  األملانية  احلكومة 

واكتشاف  البرازيل  لتتجاوز    Covid-19 ضد  تتحرك  بكن 
البريطانين الباحثن 

وإلغاء   ، بكن  يف  واجلامعات  والكليات  للمدارس  جديد  إغــاق 
بعض  هذه   ، الصينية  العاصمة  وإلى  من  جوية  رحلة  ألف  من  أكثر 
 21 من  الكبرى  املدن  سلطات  اتخذتها  التي  اإلجــراءات  أحدث  من 
مائة  من  أكثر  اكتشاف  بدا   ، االختبارات  تكاثر  مع  السكان.  مليون 

6 أيام مما جعلها يف حالة تأهب. شخص مصاب يف 

التي   ،  Xinfadi سوق  إلى   Covid-19 حاالت  أصل  إرجاع  ميكن 
من  أكثر  استقبل  سوق  وهو   ، يومًيا  الطعام  من  األطنان  آالف  تبيع 
مثل  إغاقها  مت   ، احلن  ذلك  منذ  ماي.   30 منذ  شخص   200000

أربعة أسواق رئيسية أخرى يف بكن.

باحثون  أعلن  البريطانية   املتحدة  اململكة  يف   ، نفسه  الوقت  يف 
عاج  يف  كبيًرا  تقدًما  حققوا  أنهم  السريرية  التعايف  جتربة  من 
كورتيكوستيرويد  باستخدام   Covid-19 من  الشديدة  األشكال 
العديد  يف  بالفعل  يستخدم  ديكساميثازون  مكلف.  وغير  معروف 

لالتهابات. املضاد  القوي  لتأثيره  املؤشرات  من 

»يقلل هذا الدواء من ديكساميثازون من معدل وفيات األشخاص 
الذين يستخدمون جهاز التنفس الصناعي أو التهوية بنسبة الثلث 
جهاز  إلى  يحتاجون  ال  الذين  املستشفى  يف  املرضى  من  واخلامس 
يقول  أو  مهمة  تأثيرات  هذه  األكسجن.  يتلقون  ولكنهم  تنفس 
هذا الطبيب ». مارتن النداي ، أحد الباحثن من جامعة أكسفورد. 
اصطناعي  لقاح  اختبار  يف  لندن  كوليدج  إمبريال  من  عالم  بدأ  كما 

Covid-19 يف البشر.

الاتينية  أمريكا  يف  االنتشار  يف  الوباء  يستمر   ، األطلسي  عبر 
80000 شخص.  Covid-19 أكثر من  ومنطقة البحر الكاريبي. قتل 
نصفهم مدرجون يف البرازيل التي قتل فيها أكثر من 45 ألف شخص 

1282 يوم الثاثاء. من بينهم 

قالت وكالة فرانس أنه ما ال يقل عن 8090290 حالة إصابة ، مبا 
يف ذلك 438250 حالة وفاة ، يف جميع أنحاء العالم. أوروبا هي القارة 
األكثر تضررا حيث يوجد أكثر من 2.4 مليون حالة )188349 حالة 
املشخصة  احلــاالت  من  عدد  أكبر  لديها  املتحدة  الواليات  وفــاة(. 

2.1 مليون( والوفيات )116567(. )أكثر من 

جتميع جميع مرضى كورونا يف مؤسستن صحيتن

 13 السبت  مساء  والصحة،  الداخلية  لوزاتي  مشترك  باغ  أفاد 
لكوفيد19-،  النشطة  ــاالت  احل جتميع  سيتم  أنــه   ،2020 يونيو 
مؤسستن  يف  مستقبا،  اكتشافها  املمكن  اإليجابية  واحلـــاالت 

صحيتن متخصصتن يف كل من بنسليمان وبن جرير.

ابتداء  التسريع،  من  سيمكن  اإلجــراء  هذا  أن  إلى  الباغ  وأشار 
الصحي.  للحجر  التدريجي  الرفع  عملية  يف  اجلاري،  يونيو   20 من 
مضيفا أن هذا التجميع يهدف باألساس إلى فتح املجال مبستشفيات 
املمكن  اإليجابية  احلــاالت  وجتميع  آخرين.  مرضى  لعاج  املغرب 
من  بكل  متخصصتن  صحيتن  مؤسستن  يف  مستقبا  اكتشافها 
املخصصتن  املؤسستن  هاتن  أن  إلى  مشيرا  جرير”،  وبن  بنسليمان 
املائمة  اإلقامة  شروط  جميع  ستوفران  اللتان   ،19 كوفيد-  لتدبير 
قبل  من  مشترك  بشكل  إدارتهما  سيتم  املناسبة،  الطبية  واملتابعة 

والعسكرين املدنين  األطباء 

استمرار  سيصاحبها  هــذه،  التجميع  عملية  أن  الباغ  وأضــاف 
األشخاص  كافة  تشمل  النطاق  واسعة  الكشف  اختبارات  إجــراء 
املقاوالت  مستوى  على  به  معمول  هو  ما  ــرار  غ على  املخالطن، 

املغرب. صعيد  على  املهنية  والفضاءات 



8الـنـشـرة
العدد : 19   

 اخلميس 18 يونيو  2020 

مختلف  يف  االنــســان  وحــقــوق  احلــريــات  انــتــهــاك  يستمر 
جائحة  تفرضها  التي  الــطــوارئ  قوانن  ظل  ويف  الواجهات 
وحقوق  باحلريات  للمس  صــارخــة  منــاذج  19،وهـــذه  كوفيد 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع  بعض  ترصدها  كما  االنسان 

االجتماعية. واملواقع  االنسان 

احلياة  يف  احلق 

الــيــاس  ســنــة«   18 الــعــمــر  ــن  م الــبــالــغ  ــاب  ــش ال خــنــق  بــعــد 
مركز  يف  األمـــن  حـــراس  طــرف  ــن  م املـــوت  »حــتــى  الــطــاهــري 
مغربي  شاب  ،يفقد  االسبانية«  »بامليريا  القاصرين  اليواء 
بفانسيا   « االيواء  مبركز  حياته   « عبيدة  ابو  مروان   « أخر 

 2020 يونيو   15 يوم  وذلك   « االسبانية 

العامة  احلريات 

 64 عن  يزيد  عمر  عن  امعيز«  امليلودي   « السيد  اعتقال  مت 
بنسليمان  سلطات  فيه  انتقد  فيديو  شريط  إثر  على  سنة 
املواطنن  حرمان  بعد  الثانية  احلضرية  املقاطعة  وخاصة 
 21 جللسة  تقدميه  وسيتم   19 كوفيد  كورونا  مساعدات  من 

.2020 يونيو 

محل  يداهم  كروشن«  ببلدة   « قائد  اخلنيفرة   وباقليم 
محلين)ب. فاعلن  مستهدفا  كمامة  دون  مــن  وهــو  مهني 
للتدابير  خرقهم  بدعوى   ) احلق  عبد  د.  و  أ.عزيز  و  رشيد 
هوليودية  بطريقة  أشخاص  ثاثة  اعتقال  مت  حيث  الصحية 
انواع  لشتى  وإخضاعهم  وترهيبهم  احتجاجهم  ومت  تعسفية 

بالكرامة. واحلاطة  املهينة  واالساليب  النفسي  التعذيب 

للمعطلن  العهد  تنسيقية  أعضاء  من  ثاثة  استدعاء  مت 
املــلــكــي بــالــداخــلــة مــن أجــل  ــرف الـــدرك  الــصــحــرويــن مــن ط

بتهم  »العكروب«  منطقة  قائد  أعده   محضر  يف  لهم  االستماع 
الى  إضافة  املرخص   غير  التظاهر  على  يالتحريض  تتعلق 

والقدف  السب 

اخلارج  يف  العالقن  املغاربة  ووضعية  التنقل  يف  احلق 

عالقا   « ــار  اوطـ عــتــيــق     « املــغــربــي  الــشــاب  ــن  ــواط امل ظــل 
السلطات  رفضت  بعدما  باملطار  احلــرة  باملنطقة  بالدوحة 

الدولة  شــروط  قبل  كونه  مــن  بالرغم  استقباله  املغربية 
صحي  حجر  يف  وإقامة  مخبري   إجراء  من  بلده  الى  للعودة  

حسابه. على  جوي  وتنقل  الفنادق  بإحدى 

يونيو   10 ففي  اسبانيا  من  العالقن  ترحيل  عملية  توالت 
ترحيل  مت  منه   12 ويف  »مــالــقــا«   مــن  عالق   310 ترحيل  مت 
عالق  مواطن   315 ترحيل  مت  برشلونة  ومن  مدريد  من   289
واحملسوبية  الزبونية  شابتها  الترحيب  عملية  ان  ،واملاحظ 
بينما   الغنى  يف  النفوذ  ذوي  مــن  املرحلن  اختيار  مت  فقد 

املرضى  ، السن  كبار  استثني 

جائحة  البلدي،  واملجلس  احمللية  السلطات  استغال   –
تشريد  اجــل  أجــل  مــن  الصحية  الــطــوارئ  وقــوانــن  كــورونــا 

الفراشة  احلرفين 

أماكن  الــى  للعودة  لبيوكرى  املركزي  السوق  فراشة  منع 
الترامي  بتهمة  طويلة  لعقود  فيها  اشتغلوا  التي  عملهم  
من  املــعــنــيــة  الــســلــطــات  تنصلت  الــعــمــومــي،كــمــا  املــلــك  عــلــى 
السابقة  احلوارات  خال  من  للفراشة  قدمتها  التي  الوعود 

متثلهم. التي  اجلمعية  مع 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


