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يوما بيوم، تتعقد سبل العيش عند عموم الفئات الشعبية. وتزداد معاناة 
الرأسمال املتخبط في  البحث عن احلياة الكرمية، خاصة مع تصاعد جشع 
أزماته البنيوية التي يعمل جاهدا على اخلروج منها بأقل تكلفة وبتصريفها 

على كاهل الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة.
كانت  وكيف  بالدنا،  في  األزم��ات  ح��دة  ملموس  بشكل  عايشنا  فقد  هكذا 
تصرفات أرباب العمل ضد العامالت والعمال في مختلف الوحدات االنتاجية.

في املعامل الصناعية وفي الضيعات الفالحية، ال حدود لالستغالل وال حقوق 
مضمونة للطبقة العاملة في ظل حتالف الرأسمال واالستبداد املخزني. لقد 
تأكد للجميع وملن يحتاج إلى تأكيد،خاصة في ظل جائحة كوفيد19-الذي لم 
يترك هذه املرة أية فرصة للرأسمال للتغطية عن اجلرائم التي يقترفها في 
الدولة على  توقيع  الرغم من  واالجتماعية على  االقتصادية  مجال احلقوق 
عن  والعمال  العامالت  تشريد  مت  فقد  الصلة.  ذات  الدولية  والعهود  املواثيق 
املعامل  في  أرواحهم  العمل  أرباب  واستباح  والفردي،  اجلماعي  الطرد  طريق 
شروط  تفرض  ول��م  إغالقها  على  املخزنية  ال��دول��ة  تعمل  لم  التي  وال��وح��دات 
ألرباب  الرعناء  التصرفات  حتت  وضعوا  الذين  والعمال  للعامالت  احلماية 

العمل.
احلجر  يوميات  في  الشعبية  اجلماهير  عرفتها  التي  االنتهاكات  تعدد  ان 
انتهاك  م��ن  سابقا  ل��ه  تتعرض  ك��ان��ت  م��ا  ب��ق��وة  يكثف  واجل��ائ��ح��ة،  الصحي 
وال  كان  واالجتماعية،  االقتصادية  احلقوق  استباحة  عن  وفضال  حلقوقها. 
أبشع صورها من  في  التعبير،  احلريات وضرب حرية  انتهاك  يزال مستمرا 
حيث إطالق يد السلطات املخزنية في مختلف املدن والقرى، من أجل تثبيت 
وال  املخزن  أن  تسييد  ومحاولة  املخزني  النظام  لطبيعة  القمعية  املمارسات 
الشعبية  أن اجلماهير  غير  احلكرة.  بالد  في  والناهي  اآلمر  هو  املخزن،  غير 
املخزني،  اإلع���الم  وتضليل  ال��رأس��م��ال،  وجشع  امل��خ��زن  قبضة  مواجهة  وف��ي 
منطقة،  كل  في  واحلريات  احلقوق  على  الهجوم  مسلسل  فضح  في  أبدعت 
وفي كل وحدات االنتاجية الصغيرة أو الكبيرة. وذلك باعتماد وسائل التواصل 
االجتماعي لتوثيق االنتهاكات في حينها وبشكل مباشر دون إخراج أو توضيب 
لصور كانت تفقأ حقيقتها كل أوهام املشككني في طبيعة الدولة املخزنية. فقد 
مكنت تلك املشاهد اإلعالمية العفوية من توثيق واقع االستغالل الرأسمالي 
وواقع املواطنات واملواطنات الذين يتم التنكيل بهم من طرف سلطات النظام 

املخزني.
19، وتفرض وضعها حتت  إنها وقائع ومشاهد توثق ملغرب زمان كوفيد - 
الدراسة من جديد ملعرفة حقيقة النظام السياسي في البالد، في عز األزمات 
العمل ضدا على مصالح  وأرب��اب  الرأسمال  دائما يختار حماية  أنه  وحقيقة 
الطبقات الشعبية. هذه احلقيقة تفرض استدراك ما فات وما ضاع من فرص 
أمام النضاالت الشعبية بتنظيم صفوفها وانخراط قواها املناهضة للمخزن 
وسياسية،  اجتماعية  جبهات  خالل  من  الشعبية  املقاومة  بناء  عمليات  في 
مفتوحة أمام كل القوى التي تناهض املخزن وتناضل من أجل مغرب متحرر 

من التبعية للرأسمال العاملي ويسقط االستبداد.
إن الطبقة العاملة وفي ظل املرحلة املفتوحة على النضال الواسع واملنظم، 
مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لبناء احلزب السياسي للطبقة العاملة 

وعموم الكادحني الكفيل باجناز مهم التغيير اجلذري.  

االعالمي العمل  هذا  ننجز  ونحن   يسعدنا 
19-ان كوفيد  جائحة  مع  انطلق   »النشرة«الذي 
 نتقدم الى قرائنا ومتتبعي اعالم النهج الدميقراطي
وتشجيعاتهم اهتمامهم  على  الكبير   بالشكر 
الصحي. احلجر  لتداعيات  املواكبة  التجربة  لهذه 
»النشرة«سيتم بان  نخبركم  ان  يسعدنا   كما 
رقم22.ويبقى العدد  هذا  بعد  اصدارها   تعليق 
للنهج املركزي  االعالم  متواصال من خالل   عملنا 
 الدميقراطي سواء على صفحات اجلريدة او على
 صفحات املوقع االلكتروني على نفس احملاور التي
الكادحني. وعموم  العاملة  الطبقة  اوضاع  تتناول 
كما ستتناول كل القضايا التي تهم جماهير شعبنا.
 فشكرا لفريق العمل او الكتيبة االعالمية املتطوعة

للتواصل مع قرائنا االعزاء

تطورات احلالة الوبائية 
وانعكاساتها االجتماعية

 األوضاع في األحياء الشعبية
في ظل كورونا

أوضاع الطبقة العاملة في ظل  
2حالة الطوارئ  الصحية 
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 1 - عمال شركة »فوغال« للنقل احلضري بتازة
التي  العمالية   الفئات  من  احلضري  النقل  ومستخدمو  عمال 
تتعرض لالستغالل املكثف وللقهر من طرف الشركات املفوض لها 
تدبير  هذا القطاع.ومن أمثلة ذلك ما يعانيه عمال شركة«فوغال« 
بتازة من قمع وضرب للحق في حرية العمل النقابي حيث أقدمت 
املناضل  ط��رد  2020̜على  يونيو   22 االثنني  ي��وم  الشركة̜  إدارة 
حتت  املنضوية  الشركة  عمال  لنقابة  العام  الكاتب  حاجي  ك��رمي 
لواء الكونفدرالية الدميقراطية للشغل وعضو السكرتارية الوطنية 
للقطاع العمالي للنهج الدميقراطي في ضرب سافر ملدونة الشغل .

وفي سياق الرد على هذا القرار اصدر االحت��اد احمللي ل« ك د 
فيه  يعبر   2020 يونيو   24 بتاريخ  العام  ال��رأي  إلى  بيانا  بتازة  ش« 
عن التضامن مع املناضل كرمي حاجي ويطالب بإرجاعه فورا إلى 
عمله ويدين بشدة كل أساليب التضييق على العمل النقابي اجلاد 
املكتب  مع  احل��وار  وفتح  النقابي  العمل  حرية  باحترام  ويطالب 
األشكال  جميع  خلوض  واالستعداد  التعبئة  إلى  ويدعو  النقابي 
وصون  للعمال  والعادلة  املشروعة  احلقوق  عن  للدفاع  النضالية 

كرامتهم.

2 - أوضاع الطبقة العاملة بجهة فاس مكناس 
فاس  بجهة  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج  اجل��ه��وي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  أص����درت 
2020 اعتبرت فيه  22 يونيو  مكناس بيانا إلى الرأي العام بتاريخ 
االختيارات  نتيجة  ك��ارث��ي  واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  ال��وض��ع  أن 
ضد  املنتهجة  والالشعبية  واللدميقراطية  الالوطنية  الطبقية 
الطبقة العاملة وعموم اجلماهير الشعبية واملتجلية في االنتهاكات 
اجلسيمة حلقوقها بتحالف بني الباطرونا ونظامها املخزني.ومن 
بالعمال/ الدفع  استمرار  البيان،  حسب  اجلهة،  في  ذلك  مظاهر 

والكابالج  والزيتون  السمك  في معامل تصبير  االشتغال  نحو  ات 
الصحة  تفتقد ألبسط شروط  بتازة في ظروف  الصناعي  باحلي 
التوقف  عن  التعويض  من  أغلبيتهم/هن  حرمان  مع  والسالمة 
عمال/ات  وح��رم��ان  وماي2020  اب��ري��ل  شهري  خ��الل  العمل  ع��ن 
 2020 يناير  شهر  منذ  املالية  مستحقاتهم  من  املدرسية  املطاعم 
التربية  لوزارة  اإلقليمية  املديرية  بتواطؤ مع  للطرد  وتعرضهم/ن 
باملنطقة   19 للشغل  وتفشي كوفيد  واملديرية اإلقليمية  الوطنية 
مبعظم  ال��ع��م��ال/ات  وح��رم��ان  بفاس  اب��راه��ي��م  سيدي  الصناعية 
شركة  ل��ع��م��ال/ات  العمل  ع��ن  التعسفي  والتوقيف  حقوقهم/هن 
الوطني  الصندوق  لدى  التصريح  من  للحلويات̜واحلرمان  »بيبا« 
عبرت  ل��أج��ور...وق��د  احل��د  اح��ت��رام  وع���دم  االجتماعي  للضمان 
الكتابة اجلهوية عن إدانتها لهذه األوضاع وتضامنها من النضاالت 

العمالية والشعبية.

بايت  الصناعي  باحلي  السمك«  »دقيق  معمل   -  3
ملول.

السمك«  باحلي  »دقيق  لقي عامالن مصرعهما بوحدة إلنتاج 
الصناعي بايت ملول )نواحي انزكان( يوم األحد 21 يونيو 2020 
نتيجة االختناق مبواد سامة. وحسب بيان لفرع اجلمعية املغربية 
حلقوق اإلنسان بتاريخ 22 يونيو 2020 فان هذه الوحدة اإلنتاجية 
املجتمع  جمعيات  وع��رائ��ض  احتجاجات  م��وض��وع  وك��ان��ت  سبق 
لها وهي ال حتترم شروط ومعايير نقاوة  الترخيص  املدني بشان 
هذه  مثل  ان  البيان  العمال.واعتبر  وسالمة  صحة  وحفظ  الهواء 
العاملة  الطبقة  الذي تشتغل فيه  املأسوي  الوضع  اإلحداث تعري 
كوفيد  وب��اء  انتشار  يعرف  ال��ذي  احلالي  الظرف  في ظل  وخاصة 

19 مطالبا اجلهات املسؤولة بفتح حتقيق جدي ونزيه في أسباب 
اختناق ومصرع العاملني وحول كيفية حصول ه\ه الوحدة على 
الترخيص في منطقة آهلة بالسكان̜ وبتدخل الدولة للسهر على 
تطبيق بنود مدونة الشغل وإعمال االتفاقيات الدولية التي صادقت 

عليها في مجال الشغل والبيئة.

4 - معمل »اونيمير« لتصبير السمك بأسفي
معمل  عامالت  نقل  حافلة  تعرضت   2020 يونيو   26 بتاريخ   
 33 ح��وال��ي  متنها  على  ك��ان  بأسفي،  السمك  لتصبير  »اونيمير« 
وهي  حامل  عاملة  ضحيتها  راح��ت  مروعة  سير  حلادثة  عاملة، 
العامالت.واحلصيلة  من  العديد  إصابة  إلى  باإلضافة  لطفلني  أم 

مرشحة لالرتفاع.

التي يشتغل  القاسية  الظروف  أخرى  مرة  الفاجعة  وتؤكد هذه 
من  الدنيا  القانونية  الشروط  إلى  تفتقد  والتي  العمال/ات  فيها 
بسبب  وغيرها  النقل  ووسائل  وظ��روف  والسالمة  احلماية  حيث 
جشع الباطرونا لتحقيق اكبر األرباح بأقل التكاليف حتى وان كان 
ذلك على حساب صحة وحياة العمال/ات، وبسبب تواطؤ السلطات 
هذه  على  النقابي  ال��رد  ضعف  أو  وغياب  الباطرونا  مع  املخزنية 

األوضاع وأحيانا التواطؤ النقابي. 

5 - شركة«شهير« بالدار البيضاء
بؤرة  إلى  البيضاء  بالدار  شهير«  شركة«  تتحول  أن  املرشح  من 
وبائية بعدما تأكد إصابة  أكثر من 24 من عمال/ات الشركة  يوم 
العمال/ باقي  يتوصل  لم  اآلن  .وحل��د   2020 يونيو   24 األرب��ع��اء 
والهلع  الذعر  من  حالة  املخبرية مما خلق  التحليالت  بنتائج  ات 
مقر  أم��ام  االحتجاج  إلى  بهم/هن  ودف��ع  وسطهم/هن̜  والغضب 

الشركة مطالبني/ات باإلسراع بالتوصل بتلك النتائج.

وسائل  في  متداولة  فيديوهات  العامالت̜عبر  بعض  وصرحت 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي̜ ب��ع��دم اح��ت��رام ال��ش��رك��ة ل��ش��روط الصحة 
على  الصحية   ال��ط��وارئ  حالة  ق��ان��ون  يفرضه  م��ا  وف��ق  والسالمة 
الوحدات اإلنتاجية من توفير وسائل النظافة والتعقيم والكمامات 

واحترام مسافة األمان الصحية وغيرها.    

كافة˛والتي  العمال  لكرامة  الضامنة  واملشروعة  العادلة  املطالب 
العمل واعتصاما  العمال يخوضون إضرابا عن  زال  من اجلها ما 
ال��ت��ج��اه��ل والتهميش م��ن طرف  دخ���ل ش��ه��ره اخل��ام��س ف��ي ظ��ل 

السلطات الوصية حلل امللف.

السالف  بيانه  في  بطنجة  الدميقراطي  النهج  ف��رع  عبر  وقبر 
الذكر عن تضامنه املطلق مع عمال شركة »امانور« مطالبا من كل 

التقدمية لتبني مطالبهم والتضامن معهم.

- شركة« فوجيكورا« للكابالج بطنجة
باملنطقة  اليابانية  شب حريق مهول مبصنع شركة«فوجيكورا« 
واملتخصص في صنع أجزاء السيارات  الصناعية احلرة بطنجة˛  
2020 مخلفا خسائر مادية جسيمة  30 ماي  و مساء يوم السبت 
املغرب  »وكالة  حسب  خفيفة  إصابة  اإلطفاء  رج��ال  احد  وإصابة 

العربي لالنباء«.

يطرح مسالة  املصنع  على معظم  أت��ى  ال��ذي  احل��ري��ق  ه��ذا  أن 
مصير العمال/ات.هل ستحترم حقوقهم/هن آم ستجدها الشركة 

فرصة للتخلص منهم/هن.    

أوضاع الطبقة العاملة في ظل  حالة الطوارئ  الصحية 
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مستجدات الوضع احلقوقي في ظل احلجر الصحي
يستمر انتهاك احلريات وحقوق االنسان في مختلف 
الواجهات وفي ظل قوانني الطوارئ التي تفرضها جائحة 
كوفيد 19،وهذه مناذج صارخة للمس باحلريات وحقوق 
املغربية  اجلمعية  ف��روع  بعض  ترصدها  كما  االن��س��ان 

حلقوق االنسان واملواقع االجتماعية.

احلريات العامة
ال���راض���ي«م���ن طرف  »ع���م���ر  ال��ص��ح��ف��ي  اس���ت���دع���اء  - مت 
 24 اخلميس  يوم  زوال  القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة 
جهات  من  مالية  بتحويالت  التوصل   « بتهمة  يونيور2020 
النقال  هاتفه  ت��ع��رض  بعدما  خ��ارج��ي��ة.وذل��ك  استخبارية 

للتجسس باستخدام برنامج لشركة إسرائيلية.

ل��ت��ق��ري��ر  ح����ول استهداف  ام��ن��س��ت��ي   ب��ع��د إص������داره    -
صحافيني،  السلطات املغربية  تستدعي مديرها التنفيذي 
باملغرب السيد »محمد السكتاوي« وتطالب بتقدمي أدلة على 
ما تضمنه التقرير من خروقات متهمة إياها بترويج إفادات 

غير مؤسسة.  

- متابعة كل من »ربيع هومازن و«شفيق الهجري« مسيري 
موقع » ال للحكرة » في حالة سراح بتهمة اهانة موظف وذلك 
اعتقال  مأل  عن  لالستفسار  الشرطة  ملخفر  زيارتهما  بعد 
  2020 يونيو   23 بتاريخ   « احل��وات   « باسم  املعروف  رفيقهم 
بتهمة تصوير بدون ترخيص ملواطنة في حالة إعاقة خالل 
النقل  حافالت  أح��دى  مراقبي  من طرف  العتداء  تعرضها 

احلضري.

-  مت متابعة  خمس فراشة  في حالة سراح يوم 27 يونيو 
، هشام  ، عبد الصمد خ��رازي  ) نورالدين نيني  2020 وه��م 
هرمي ، عبد الغني بودركة ، جواد كواي ( وذلك  بعد قيامهم 
باحتجاجات  سلمية على إثر منع السلطات احمللية الفراشة 
من استئناف أنشطتهم ، وقد تعرض العشرات من الفراشة 

للقمع والسب والشتم أمام املقاطعة االدارية الثانية. 

حلقوق  املغربية  اجلمعية  عضو  حل��ل��و،  أم��ني  ت��ع��رض   -
السبت إلعتداء شنيع  د ت«  بسوق  »ح  ش  االنسان وعضو 
من طرف القوات العمومية يوم 27 يونيو 2020 أثناء رصده 
خلروقات قائد املقاطعة  االدارية األولى ومت اقتياده ملفوضية 
بغرض  وذل��ك  ساعات  أرب��ع  مل��دة  هناك  ظل  حيث  الشرطة، 

ترهيبه وثنيه عن مؤازرة ضحايا االنتهاكات... 

-  توقيف الرابور » رفيق جدني« من طرف رجال الشرطة 
بسيدي عثمان بالدار البيضاء بعد انزاله من حافلة عمومية 
الرابعة  االم��ن��ي��ة  ال��دائ��رة  مقر  ال��ى  مهني  بشكل  واق��ت��ي��اده 
وتفتيشه بشكل مستفز وهو مقيد اليدين ليخلو سبيله بعد 

سلسلة من السب والتهديد. 

 

الشطط في استعمال السلطة : السلطات العمومية   
في زمن كورونا يتابع تطبيق  سياسة »طحنمو«

لعمالة  التابعة  ه��الل  بني  بجماعة  القبيلة  شيخ  ق��ام    -
االتصال   ( بسيطة  مواطنة  على  ب��االع��ت��داء  بنور  سيدي 

بالعسال( بالضرب وذلك يوم الثالثاء

-  تعرضت السيدة  »مها العباسي« الطبيبة البيطرية املكلفة 
لتسيير املصلحة البيطرية آلقليم كلميم إلى اعتداء لفضي 
»الشاطئ  شنيع داخل مقر عملها من طرف رئيس جماعة 
االبيض«  أمام مرمى ومسمع املوظفني وذلك بعدما رفضت 
كيفية  في  املتمثلة  الشخصية  ملطالبه  االستجابة  املوظفة 

توزيع األدوية على الكسابة.  

-  أقدم قائد املقاطعة اإلدارية األولى بسوق السبت مدعما 
بعناصر االمن بوم السبت 27 يونيو 2020 على تدخل همجي 
في حق الباعة املتجولني بالقرب من السوق األسبوعي وذلك 
منعهم  اث��ر  طالهم  ال��ذي  التعسفي  ال��ق��رار  على  احتجاجا 
باعتباره  للبيع،  بضائعهم  أماكن عرض  وحرمانهم من  من 

املصدر الوحيد لكسب قوتهم اليومي. 

لساكنة  وقفة سلمية  أزرو على منع  باشا مدينة  اق��دم    -
 2020 يونيو   26 يوم  أغبال  اح��داف وحي عني  النخيل  حي 
احتجاجا على املتنفس الوحيد في هذين احليني الى بقع 
السكن  في  واحل��ق  احليني  جمالية  عن  تغاضي  في  سكنية 

الالئق.  
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أعلنت وزارة الصحة املغربية على أن العدد اإلجمالي للمصابني 
الوصية  ال��وزارة  أف��ادت  كما  12052حالة.  إلى  املغرب  في  بالفيروس 
. وعن تسجيل  وف��اة  221 حالة  أنه مت تسجيل  أيضا  القطاع  على 
املستبعدة بعض حتاليل  أما عن احل��االت   . 8740 حالة استشفاء 

مخبرية سلبية، فقد بلغ 634143 حالة.
عدد  ارتفاع  اليومية،  الصحفية  الندوة  خالل  ال��وزارة  وأوضحت 
3091 حالة  احلاالت النشطة التي ال تزال تخضع لالستشفاء إلى 
على الصعيد الوطني، وجلها بدون أعراض أو بأعراض طفيفة، في 
حني يبلغ عدد احلاالت الصعبة واحلرجة 17 حالة، بنسبة 0.5 في 
املائة، وكلها لها عوامل اختطار، إما عامل السن املتقدم أو املعاناة 

من مرض مزمن أو هما معا.
ف��ي جهات  اجل��دي��دة مت تسجيلها  احل���االت  إن  ال����وزارة  وق��ال��ت 
 12 باملضيق،   2 بطنجة،   31( حالة   54 طنجة-تطوان-احلسيمة 
جهة  ث��م  ب��ت��ط��وان(،  واح���دة  حالة  بالعرائش،   8 أجن���رة،  بالفحص 
باجلديدة،   6 البيضاء،  بالدار   6( حالة  ب�25  البيضاء-سطات  ال��دار 
11 باحملمدية، حالة واحدة ببرشيد، حالة واحدة ببنسليمان(، ثم 
باحلوز(،   2 2بآسفي،  )15 مبراكش،  حالة   19 مراكش-آسفي  جهة 
7 بصفرو، حالة واحدة  13 حالة )5 بفاس،  ثم جهة فاس-مكناس 
مبكناس(، ثم جهة الرباط-سال-القنيطرة 12 حالة )3 بالقنيطرة، 
العيون- 2 بسيدي قاسم(، ثم جهة  2 بسيدي سليمان،  5 بتمارة، 
م��الل- بني  جهة  ث��م  بالعيون،  كلها  حالة  احل��م��راء  44  الساقية 
3 بالفقيه بنصالح، حالة واحدة بأزيالل(، ثم   ( 4 حاالت  خنيفرة 
3 بسيدي  واحدة بطانطان،  4 حاالت )حالة  نون  جهة كلميم-واد 
إفني(، ثم حالتان باجلهة الشرقية في جرادة، ثم جهة بني مالل- 
خنيفرة حالة واحدة بالفقيه بنصالح، ثم جهة سوس ماسة حالة 
واحدة بأكادير، فيما لم تسجل اجلهتان املتبقيتان أي حالة جديدة.

بعد حتليل مخبري  استبعادها  التي مت  احل��االت  بلغ عدد  كما 
ف��ي ح��ني بلغ عدد  ألفا و143 ح��ال��ة،   634 ال��ي��وم  إل��ى ح��دود  سلبي 
املخالطني إلى اليوم 64 ألفا و497 مخالطا، منهم 9505 ال يزالون 

حتت املراقبة.
وبالنسبة حلاالت الوفاة، سجلت الوزارة زيادة حالة واحدة جديدة، 
ليرتفع مجموع الوفيات املسجلة جراء هذا املرض إلى 221 حالة، أي 
بنسبة إماتة بلغت 1.8 في املائة، في حني ارتفعت حاالت الشفاء إلى 
8740 حالة، بعدما انضافت 17 حاالت شفاء جديدة، ليكون بذلك 

معدل التعافي هو 72.5 في املائة.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام التدابير الوقائية املتخذة، ومن 
أهمها استعمال األقنعة، وغسل اليدين باستمرار، واحترام مسافة 

األمان، والتباعد اجلسدي، وجتنب التجمعات.

األمم امل��ت��ح��دة ت��دق ن��اق��وص اخل��ط��ر  ح��ول األوضاع 
الكارثية للعامالت املغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا

قال أوليفييه دي شوتر مقرر األمم املتحدة املعني بالفقر املدقع 
وحقوق اإلنسان، إن إسبانيا قد عملت خالل فترة احلجر الصحي 
على تشغيل اآلالف من العامالت املغربيات في حقول الفراولة، دون 
الرعاية  توفير  ودون  األساسية،  واحلماية  النظافة  تدابير  اتخاذ 

الصحية لهن عند املرض.
وانتقد املقرر األممي  احلكومة اإلسبانية حيث “متيل احلكومة 

ومتيل  العمال،  حقوق  انتهاك  في  الشركات  على  اللوم  إلقاء  إل��ى 
العمل واج��ب��ا على  اع��ت��ب��ار تطبيق ح��ق��وق  إل��ى  ب��دوره��ا  ال��ش��رك��ات 

السلطات”، مشددا على ضرورة وقف هذه العادة.
بهويلفا  ال��ف��راول��ة  حقول  ف��ي  العامالت  أن  إل��ى  شوتر  دي  ولفت 
املعايير  لكل  تام  جتاهل  في  القسري،  للعمل  يتعرضن  اإلسبانية 
الدولية حلقوق اإلنسان والتشريعات اإلسبانية، حيث يعملن فوق 
احلد  من  ألق��ل  تقاضيهن  مقابل  العمل  لساعات  القانوني  احل��د 

األدنى لأجور، وفي بعض األحيان ال يتقاضني أي أجر.
العامالت  اف��ت��ق��ار معظم  إل���ى  ف��إض��اف��ة  امل��ق��رر األمم���ي  وح��س��ب 
في  يعشن  فإنهن  العمل،  في  واألم��ن  السالمة  لتدابير  املغربيات 
في  مبا  األساسية،  اخلدمات  إلى  االفتقار  مع  مزدحمة  مخيمات 
ذلك املياه والصابون واملطهرات، معتبرا األمر مثيرا للقلق خاصة 
أن  ف��ي ح��ني  ك��ورون��ا،  ف��ي��روس  ع��ن  الناجمة  الصحية  املخاطر  م��ع 

السلطات اإلسبانية ظلت صامتة أمام التنبيهات املتكررة.
وأكد مقرر األمم املتحدة على أنه يتعني على احلكومة اإلسبانية 
والشركات وضع حد للمسألة املتعلقة باستغالل العامالت املهاجرات 
على الفور، وحتسني ظروف عملهن بشكل يحترم حقوق اإلنسان 

والقوانني اإلسبانية.

كوفيد 19:  االحتاد األوروبي لم يتفق على فتح احلدود 
مع 15 دولة بينها املغرب

أفاد موقع تيلكيل أن االحتاد األروب��ي لم يتفق بعد على قائمة 
الدول التي يسمح مستوى عدوى كوفيد19- فيها بأن ت عتبر »آمنة«، 
ما سيسمح للمقيمني فيها بدخول أوروبا في يوليوز. واقترح سفراء 
االحتاد األوروبي وفضاء شنغن مساء اجلمعة قائمة حتوي 15 دولة، 
تستثني الواليات املتحدة حيث يبدو الوباء خارج السيطرة، وتشمل 
الصني بشروط. وأعطت كرواتيا التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل 
مهلة للدول األعضاء حتى مساء السبت للتصويت، لكن بعض هذه 
أوروب��ي إن  الوقت. وق��ال مصدر دبلوماسي  ال��دول طلب مزيدا من 
»املشاورات متواصلة، وستمدد إلى االثنني«. وأضاف أنه »من الصعب 

توقع النتيجة، لكن الرئاسة تأمل إجراء التصويت اإلثنني«.
كندا،  أستراليا،  )اجل��زائ��ر،  دول��ة   14 املقترحة  القائمة  وتشمل 
جورجيا، اليابان، اجلبل األسود، املغرب، نيوزيلندا، رواندا، صربيا، 
الصني،  على  عالوة  األوروغ���واي(  تونس،  تايلندا،  اجلنوبية،  كوريا 
املسافرين  ب��دخ��ول  تسمح  أن  بشرط  أي  باملثل،  املعاملة  بشرط 
ويسمح  دبلوماسي.  مصدر  وف��ق  األوروب���ي،  االحت��اد  من  القادمني 
وموناكو  أن���دورا  م��ن  ال��ق��ادم��ني  املسافرين  ب��دخ��ول  أي��ض��ا  املقترح 

والفاتيكان وسان مارينو.
مع أن مراقبة احلدود تبقى من صالحيات كل دولة، يعمل االحتاد 
املسافرين  األوروب��ي على تنسيق جهوده قدر اإلمكان حول مسألة 
فضاء  داخ��ل  احلركة  حرية  بسبب  بالدخول،  لهم  سيسمح  الذين 

شنغن، مع رفع القيود املفروضة ملكافحة انتشار الفيروس.
ومنعت الرحالت غير الضرورية إلى االحتاد األوروبي منذ منتصف 
مارس. ويفترض أن يرفع هذا اإلجراء تدريجيا اعتبارا من األول 
بها  دول يوجد  القادمني من  للزوار  األولوية  إعطاء  يوليو، مع  من 

تطورات احلالة الوبائية وانعكاساتها االجتماعية 
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أو  الفيروس،  انحسر  حيث  األوروب���ي  لالحتاد  مشابه  وبائي  وض��ع 
أفضل.

ويضع املقترح األوروب��ي عدة معايير وبائية حتى يتم إدراج بلد 
ما في القائمة، أبرزها تسجيل معدل إصابات جديدة بكوفيد19- 
يقل عن 16 لكل مئة ألف نسمة )املعد ل األوروبي( طوال أسبوعني، 
اجلديدة،  اإلصابات  لعدد  تراجع  أو  استقرار  نزعة  وج��ود  وكذلك 

والتدابير املتخذة ملكافحة اجلائحة، ومن بينها الفحوص.
احلكومة املغربية جتهز مشروع قانون املالية التعديلي 

للمصادقة عليه.
أفاد موقع هسبريس أن  احلكومة املغربية تضع اللمسات األخيرة 
على مشروع قانون مالية تعديلي ينتظر أن تعرض توجهاته العامة 
املقبلة،  القليلة  األي��ام  في  انعقاده  املرتقب  ال���وزاري  املجلس  على 
البرملان،  على  إحالته  قبل  احلكومي  املجلس  في  عليه  واملصادقة 
فرضته »املتغيرات املرتبطة بالظرفية االقتصادية الوطنية والدولية 
نتيجة أزمة كوفيد19-«. حيث سيتم يتم إدراج التعليم و الصحة و 
البحث العلمي و التشغيل و احلماية االجتماعية من بني األولويات 
التي سيتم تدارسها في املشروع. كما يرتقب لهذا املشروع أن ميول 
االدارية  املعامالت  م��ن  االنتقال  ف��ي  التسريع  و  الرقمية  اإلدارة 

الورقية للرقمية.
بنشعبون،  اإلدارة، محمد  وإص��الح  واملالية  االقتصاد  وزي��ر  وك��ان 
طالب بضرورة التحول الرقمي باإلدارات العمومية، مشددا على أن 
لضمان  عنها  التي ال محيد  الوسائل  من  الرقمية  احللول  اعتماد 
والوثائق  امل��راس��الت  ت��ب��ادل  وتقليص  اإلداري  العمل  اس��ت��م��راري��ة 

الورقية.
لعتبة  تام  احترام  في  التلميذ  نقطة  ستحدد  األقسام  مجالس 

النجاح...و توقيع محاضر اخلروج سيكون حضوريا.
الوطنية  التربية  وزي��ر  أن  باملغرب  التعليم  أح���وال  موقع  أعلن 
سعيد أمزازي الناطق الرسمي للحكومة املغربية أن توقيع محاضر 
اخلروج بهيئة التدريس لن يكون إلكترونيا  و أنه سيتم دعوة جميع 
األساتذة/ات للمشاركة في تنظيم االمتحانات اإلشهادية للباكالوريا 
و أنه سيتم اتخاذ التدابير الوقائية و الصحية في االمتحانات و كذا 

تدابير صارمة فيما يخص حاالت الغش.
أنه ال ميكن ألي  الوزير  أكد  النجاح فقد  فيما يخص عتبة  أما 
جهة كانت أن تخفظ العتبة او تتدخل في هذه املسألة و أن العتبة 
هي 10 على 20 في السلكني الثانوي و االع��دادي و 5 على 10 في 
صالحية  لها  القسم  مجالس  ألن  االش���ارة  م��ع  االب��ت��دائ��ي  السلك 
التصرف في هامش نصف نقطة أو نقطة و ذلك مبراعاة وضعية 

التلميذ و سلوكه و تطور مساره الدراسي و حضوره.
شبكة تقاطع تندد بالقمع و الطرد التعسفي الذي طال 

عمال املنجميني ببني جتيت.
املناجم  عمال  مساندة  بشأن  لها  بيان  في  تقاطع  شبكة  أعلنت 
اجتماعية  تواترات  تسجيل  مت  حيث  جتيت  بني  بجماعة  بوظهر 
البعض  و  املناجم بعضها مؤطر نقابيا  و معارك عمالية بضيعات 
من  الدميوقراطية  و  احلقوقية  احلركة  من  مدعوم  عفوي  االخ��ر 
استغل  املشغل  ب��أن  فوجئوا  الذين  ببوظهر  العمال  معركة  بينها 
بعمال  جدد  ليعوضهم  الصحي  احلجر  فترة  العمل خالل  توقف 
و قد خاض هؤالء العمال مسيرتني للمطالبة بحقوقهم و تتمثل 

في إرجاع العمال لعملهم و احترام األقدمية و ما يترتب عنها من 
أنهم  علما  السابقة  الشهور  عن  أجورهم  صرف  و  قانونية  حقوق 
صندوق  ل��دى  بهم  التصريح   – االشتثنائي  التعويض  من  حرموا 
العمل  في  الصحية  السالمة  توفير شروط   – االجتماعي  الضمان 
– تطبيق مقتضيات مدونة الشغل و باقي القوانني املرتبطة بالعمل 

املنجمي.
دعمها  جتدد  أنها  بيانها  خالل  من  تقاطع  شبكة  أيضا  أعلنت 
جلميع املعارك العمالية الدفاعية في مواجهة االستغالل و القمع 
املخزني و تطالب السلطات احمللية و مصالح وزارة الشغل باملنطقة 
و احلكومة بتحمل مسؤوليتها و وقف القمع املسلط على العمال 
املنجميني و إرجاع املطرودين لعملهم و إلزام املشغل باحترام قانون 

الشغل بدءا بالتصريح بالعمال بضمان االجتماعي.
وزارة الصحة تدرس مشروع قانون تشغيل بالعقدة مع 

أطر القطاع اخلاص الصحي.
كشفت عدة مواقع أن احلكومة من خالل وزارة الصحة تشتغل على 
مشروع قانون جديد سيسمح لها بالتعاقد مع أطر القطاع اخلاصو 
اخلواص  مع  للتعاقد  اإلمكانية  تعطي  تشريعات  يتطلب  ما   هو 
خارج نظام الوظيفة العمومية، كما أن وزير الصحة سيقدم مشروع 
قانون في املوضوع إلعادة النظر في املنظومة الصحية بشكل كامل.
وكشفت جلسة األسئلة الشفوية مبجلس املستشارين، عن جزء 
من تفاصيل املشروع احلكومي اجلديد، حيث أعلن وزير الصحة، 
تبنى  أن  الصحية اجلديدة يجب  »املنظومة  أن  الطالب،  أيت  خالد 
على عدد من املرتكزات، منها الشراكة بني القطاع العام والقطاعني 
اخل����اص وش��ب��ه ال��ع��م��وم��ي«، م��ش��ددا ع��ل��ى ض����رورة »ال��ت��غ��ل��ب على 

اخلصاص احلاصل في القطاع الصحي«.
برمجة  عن  احلكومي  املسؤول  فيه  يكشف  لم  ال��ذي  الوقت  وفي 
األطر  مع  التعاقدات  »مراجعة  على ضرورة  للمشروع، شدد  زمنية 
 14« البشرية«، وحتدث عن وجود  املوارد  الندرة في  الصحية بسبب 
ألف طبيب مغربي في العالم، صمنهم 7 آالف في فرنسا لوحدها«.

أن  باملغرب  الصحة  قطاع  عن  املسؤول  اعتبر  الصدد،  ه��ذا  وف��ي 
وبالتالي  استثنائيا،  حتفيزا  يتطلب  األط��ر  ه��ؤالء  م��ع  »التعاقد 
نظاما جديدا«، مؤكدا أن »الكفاءات املغربية متواجدة، لكن املطلوب 

هو تقدمي الظروف نفسها والعناية التي يتلقونها في اخلارج«.
وش��دد أيت الطالب على ض��رورة إخ��راج هذا األم��ر من الوظيفة 
العمومية وخلق إطار خاص له، داعيا إلى التوافق حول املقترح الذي 
مطالبا  قانون،  مشروع  سوى  يكون  لن  وال��ذي  احلكومة،  ستقدمه 

البرملانيني بدعمه بعيدا عن لغة املشادات بهدف أجرأة القوانني.
الثقة  إرج��اع  على  العمل  على ض��رورة  احلكومي  املسؤول  وش��دد 
إلى املواطن في املنظومة الصحية من خالل حتسني جودة الرعاية 
الصحية والرفع من جاذبية القطاع، واعتماد قانون وطني للصحة 
بهدف  اجلهوي  الّطبي  البرنامج  وتنفيذ  إع��داد  عن  معلنا  العامة، 
العالجات  عرض  تنظيم  يخص  ما  في  املرصودة  النقائص  تفادي 

واخلريطة الصحية واملخّططات اجلهوية لعرض العالجات.

تطورات احلالة الوبائية وانعكاساتها االجتماعية 
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 اإلع��الن عن لقاح فرنسي - تايالندي في وقت مبكر 
من عام 2021

أعلنت وزارة الصحة التايالندية أن تايالند قد تبدأ في تصنيع 
وسائل  ونقلت   .2021 ع��ام  أوائ��ل  في   19 كوفيد  ت��اي  فرانكو  لقاح 
»إن  قوله  تشارنفيراكول  أنوتني  الصحة  وزي��ر  عن  احمللية  اإلع��الم 
 ، النووي  احلمض  لقاح  لتطوير   Bionet-Asia مع  تعمل  ال���وزارة 
وأظهرت االختبارات األخيرة على الفئران استجابة كبيرة للجسم 

املضاد«.
وقال قبل أن يضيف موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية على 
ذلك »نحن نعد عينات للتفتيش عليها من قبل قسم العلوم الطبية 
وسوف نطلب فيما بعد اختبارات بشرية من إدارة الغذاء والدواء.« 
ال��ل��ق��اح جاهًزا  ي��ك��ون  أن  ، يجب  الصيف  األخ��ض��ر خ��الل  ال��ض��وء 

لالستخدام العام في غضون تسعة أشهر ، أوائل عام 2021.
قال الوزير التايالندي« عادة ، يجب املوافقة على جتارب اللقاحات 
ولكن  البشر.  إلى  القرود  إلى  الفئران  من   ، مراحل  على  وإمتامها 
االغذية  ادارة  ، ستسمح  وهي حالة طارئة   ،  Covid-19 حالة  في 

والعقاقير باالختبار على القرود والبشر في وقت واحد ،.
أن��واع من  تايالند قد أطلقت بحًثا عن ستة  أن  بالذكر  احل��ري 
 ، البروتني  وح��دة   ،  DNA ، mRNA النموذجي:   Covid-19 لقاح 
جسيمات مثل الفيروس )VLP( ، فيروس معطل وناقل فيروسي. 
كما أن Bionet هي شركة خاصة فرنسية تايالندية متخصصة في 

تطوير وتصنيع وتوريد اللقاحات.

كورونا فيروس : لقاح مت اختباره في جنوب إفريقيا، 
وهو األول في القارة

ب���دأت أول جت��رب��ة س��ري��ري��ة على ب��ال��ق��ارة اإلف��ري��ق��ي��ة ل��ق��اح ضد 
Covid-19 هذا األسبوع حيث سيشارك حوالي 2000 شخص في 

هذه التجربة التي أجريت في جنوب إفريقيا. 
تلقى حوالي عشرين متطوًعا حقنة للقاح حيث إنهم يعتبرون 
أول امل��ش��ارك��ني ف��ي أول جت��رب��ة س��ري��ري��ة ف��ي أف��ري��ق��ي��ا ل��ق��اح ضد 
Covid-19. أعلن رسميا يوم الثالثاء 23 يونيو ، أن هذا االختبار 
الذي أجرته جامعة Wits في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا ميكن 
أن يشكل نقطة حتول رئيسية في مكافحة فيروس كورونا في القارة 
حيث ال يزال االنتشار في مرحلة التسارع وحيث أكثر من 330000 

شخص في  حالة إصابة مؤكدة .
 .ChAdOx1 nCoV-19 التجربة هو  املستخدم في هذه  اللقاح 
مت تطويره في أبريل من قبل جامعة أكسفورد ، وتعتبر واحدة من 
التنمية. خارج جنوب أفريقيا ،  100 شركة واعدة في مجال  أكثر 
والبرازيل  املتحدة  اململكة  للقاح في  السريرية  التجارب  يتم إجراء 

ومن املقرر إجراء جتربة أخرى في الواليات املتحدة.

جتربة املرحلة الثانية
ChadOx1 nCov- ال يهدف هذا االختبار بعد إلى تقييم فعالية

19 ضد امل��رض. »الهدف اآلن هو التأكد من أن اللقاح ليس خطرا 

على املرضى ]من عدم وجود آثار جانبية[ وقياس استجابة اجلهاز 
املناعي« ، يشرح لي فيرلي ، طبيب األطفال في جامعة ويتس الذي 
، »تسمى هذه املرحلة  السريرية  التجارب  يشرف على أحد مواقع 
الثانية من التجربة ، والتي خاللها قال بيير ساليو ، أخصائي اللقاح 
ورئيس مجموعة التدخالت في مجال الصحة العامة وعلم األوبئة 

، لتحديد جرعة اللقاح الذي ينتج أفضل استجابة مناعية.

لقاح كوفيد 19: تعد منظمة الصحة العاملية مبئات 

املاليني من اجلرعات قبل نهاية العام
لقاح  تطوير  إن  اخلميس  ي��وم  العاملية  الصحة  منظمة  ق��ال��ت 
العام  نهاية  قبل  يكتمل  أن  ميكن  األق���ل  على  واح���د   Covid-19
املاليني  للغاية مئات  بطرق متفائلة   `` تأمل  إنها  قائلة   ، احلالي 

من اجلرعات بنهاية عام 2020.
قالت سمية سواميناثان ، املديرة العلمية ملنظمة الصحة العاملية 
، في مؤمتر صحفي افتراضي ، »إذا كنا محظوظني للغاية ، سيكون 
هناك مرشح أو اثنني من املرشحني للقاحات قبل نهاية هذا العام«. 
أكثر من 200 مرشح قيد الدراسة في جميع أنحاء العالم ، وجتري 

عشرات التجارب السريرية.
حدد املسؤول الكبير في منظمة الصحة العاملية ثالث مجموعات 
ع��م��ال اخلط  ك��أول��وي��ة:  ال��ذي��ن يجب تطعيمهم  األش��خ��اص  م��ن 
 ، ، واألكثر ضعفًا مثل كبار السن  األمامي مثل األطباء والشرطة 
واألشخاص الذين يعيشون في بيئة انتقال مرتفعة مثل األحياء 

الفقيرة احلضرية ودور العجزة.
وقال سواميناثان: »نفترض أنه ميكن أن يكون لدينا بضع مئات 
ماليني اجلرعات بحلول نهاية هذا العام ، بطريقة متفائلة للغاية« 
، مضيًفا: نأمل بحلول عام 2021 ، 15 ملياًرا. جرعات لقاح أو اثنني 

أو ثالثة لقاحات فعالة. »

قال رؤساء صناعة األدوية أيًضا أنهم يعتقدون في لقاح قبل عام 
 ، التحديات ستكون كبيرة  ، لكنهم قالوا إن  أواخ��ر مايو  2021 في 
، تقدر بنحو  للفرد  اللقاح  إلى جرعتني من  العالم  حيث سيحتاج 

15 مليار دوالر.
جينوم  تسلسل  ألف   40 يحللون  العلماء  إن  سواميناثان  وق��ال 
لفيروس كورون اجلديد الذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف شخص 
في جميع أنحاء العالم ، وقال إنه لم يتحور في مناطق رئيسية من 

شأنها أن تغير من شدة املرض.
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األوضاع في األحياء الشعبية في ظل كورونا
1 - احتجاجات الفراشة: 

- احملمدية، يوم اجلمعية 26 يونيو 2020: 
م���ع���ان���اة مخلفاته  م���ن  ال���ص���ح���ي،  م���ن احل���ج���ر  ب��ع��د ش���ه���ور 
)التجويع....(، تفاجأ العشرات من »الفراشة« )نساء و رجال( من 
منعهم من استئناف أنشطتهم البسيطة، العادية، التي متكنهم من 
إطعام عائلتهم، و مواجهة مصاريف أخرى )ساحة مسجد مالي، 
شارع وليلي، شارع تادلة...(، مما دفعهم إلى طلب مقابلة السلطات 
اليوم  خ��الل  ذل��ك  و  الثانية...(  احلضرية  املقاطعة  احمللية)قائد 
األول من رفع احلجر. اجتهت )من جديد(الضحايا يوم اجلمعة 

26 يونيو 2020نحو العمالة بدون جدوى.

حسب تصريحات الضحايا فقد تعرض الفراشة »للقمع و السب 

الضحايا،  من  بطلب  الثانية.و  اإلداري���ة  املقاطعة  أم��ام  الشتم«  و 
باحملمدية،  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  رئيسة  قامت 
ومراسل إعالم النهج الدميقراطي بزيارة مكان االعتصام، للمعاينة 
امليدانية، و االستماع مباشرة ألقوال الضحايا.و قد مدتنا الضحايا 
يطالبون  الفراشة  اجلمعة.  يوم  اعتقالهم  مت  »فراشة«   5 بالئحة 
املنطقة  من  إخالءهم  احمللية  السلطات  أرادت  إذا  مقبول  ببديل 

التي قضوا فيها عقود من حياتهم. 

القمع،  ك��ل ضحايا  م��ع  و  ف��راش��ة احمل��م��دي��ة،  م��ع  التضامن  ك��ل 
كلنا من  املتجولني...  الباعة  و  فراشة،  اإلقصاء من  و  والتهميش، 
الصمد،  ال��دي��ن، عبد  ن��ور  املعتقلني اخلمسة:  إط��الق س��راح  أج��ل 
هشام، عبد الغني، جواد.) عن إعالم النهج الدميقراطي باحملمدية( 

-  اشتوكة ايت باها:
قد استغل املخزن ظروف اجلائحة إلفراغ اسواق القرب بحجة 
احلفاظ على صحة املواطنني ووعد املعنيني من حرفيني ومهنيني 
بالعودة الى اماكنهم فور رفع احلجر الصحي . يقول احد الضحايا: 
»لكن مبجرد أن رفع احلجر طالبناه بتنظيمنا للعودة الى اماكننا 
أنه  لنا  واكد  العمومي  امللك  كنا نحتل  بكوننا  وعلله  ذلك  فرفض 
اجنز تقريرا للحدث اخبر فيه كل اجلهات املعنية بإفراغه للملك 
لبيوكرى  املركزي  بالسوق  يتواجدون  املعنيني  الفراشة  العمومي. 
م��رك��ز ج��دي��د حولو  ب��ن��اء  ق��رن وبعدما مت  ي��ق��ارب نصف  م��ا  مند 
وبعد  عالقا  الفراشة  احلرفيني  ملف  وبقي  احملالت  اصحاب  اليه 
للحرفيني  املمثلة  بدأت مع اجلمعية  البلدي  املجلس  ح��ورات مع 
2012 توصلنا خاللها  التفكير في هدم السوق سنة  انطلقت مند 

الى مجموعة حلول بحضور السلطة  :

-  استفادة ازيد من ثالتني متعاقدا من أماكنهم بعدما حاول 

املجلس اقصائهم بحجة أنهم مكترين من اصحاب العقد األصلني. 
ومت توزيع وتائق الشطر التاني على ما يقارب عشرين حرفي.

على  لبيوكرى  البلدي  املجلس  2017مع  اواخ��ر  اإلت��ف��اق  مت    -
حتويل اصحاب املتالشيات الى مكان قرب السوق األسبوعي اتنني 
البلدية  م��رأب  ق��رب  مكان  ال��ى  الفراشة  باقي  وحت��وي��ل   . بيوكرى 
محطة سيارات األجرة الكبيرة سابقا ومت اجراء القرعة للحرفيني 
السلطات احمللية إال  البلدي وكل تالويني  بحضور رئيس املجلس 
أننا فوجئنا بتملص املجلس البلدي من تعهداته بحجة أن املكان 
ال يكفي جلمع كل احلرفيني رغم انه مت تقسيم املكان الى مائتني 
احلل  اي��ج��اد  ح��ني  ال��ى  اماكننا  مب��الزم��ة  وطلبنا  حرفيا   وستني 

النهائي للملف.

واثناء كرونا مت حتويل اصحاب املتالشيات الى السوق األسبوعي 
كما كان متفقا ووعدت السلطات باقي احلرفيني بالعودة الى اماكنهم 
فور رفع احلجر الصحي . إال أنه فوجئنا أن السلطات متنعنا من 
مزاولة انشطتنا والعودة الى أماكننا بحجة اننا مترامني على امللك 
العمومي وبعد احتجاجات طالبتنا تلك السلطات بإعطائها وقتا 
لتدبر امللف وإيجاد حل جدري له ونحن كفراشة ننتظر الرد الذي 
الى  للعودة  به وفي حالة عدم اإلستجابة ملطلبنا سنضطر  وعدنا 

اماكننا مهما كلفنا من متن. 

- سوق السبت:

يتواصل احتجاج الباعة بسوق السبت بعدما مت منهم من العودة 
الى اماكنهم االصلية ،هده االماكن التى كانوا  يعرضون فيها سلعهم 
لسنوات ، فما مت اعتقال امني حللو الدي كان يؤازر الباعة حلوالى 
اربع ساعات ورفص تقدمي املساعدة الطبية له فكل التضامن مع 

الباعة ومع  امني حللو عضو اجلمعية املغربية حلقوق االنسان.

3 - أرباب املقاهي يعودون بالشارات احلمراء
بعد إعالن وزارة الداخلية والصحة عودة املقاهي واملطاعم، إلى 
استئناف نشاطها التجاري، قرر أرباب املقاهي املطاعم العودة إلى 
مع  احلكومة  تعاطي  على  احتجاجا  احلمراء،  بالشارات  عملهم 
مطالبهم ومقترحاتهم للجنة اليقظة االقتصادية. ودعت اجلمعية 
الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم، جميع املهنيني املغاربة إلى حمل 
الشارات احلمراء، خطوة أولية احتجاجا على جتاهل جلنة اليقظة 

والوزارات الوصية على القطاع .

ودعا املكتب الوطني للجمعية، جميع الفروع الوطنية، إلى تعبئة 
املهنيني واالستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية محلية، ريثما يتم 
رفع احلجر الصحي نهائيا وتنظيم أشكال نضالية وطنية. وعبرت 
املؤسسات  “تعنت  ب���  وصفته  مل��ا  ال��ت��ام،  استنكارها  ع��ن  اجلمعية 
لتعاملها  و  اليقظة  القطاع، وجلنة  الوصية على  وال��وزارات  املعنية 
غير املسؤول مع معاناة مهنيي القطاع”، معتبرة تدبير احلكومة 
مللفهم، يكشف استخفافا واحتقارا جلميع املهنيني املغاربة، مشيرة 
إلى أنهم يشهدون ب� “ضعف وعجز وعدم انسجام احلكومة، وفشل 

جلنة اليقظة في تدبير اجلائحة التي متر بها بالدنا”.

“تركت  إنها  واملطاعم،  املقاهي  ألرباب  الوطنية  اجلمعية  وقالت 
مراعاة  وذل��ك  عدمه،  من  العمل  استئناف  بني  للمهنيني،  اخليار 
لم يجدوا ما  إذ  التي يعيشونها،  للظروف االجتماعية واملأساوية، 
يعيلون بهم أسرهم، مع احترام قرار بعض األقاليم، التي اختارت 

عدم استئناف العمل”. ) الصباح 26 يونيو(
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األوضاع في األحياء الشعبية في ظل كورونا
4  - غضب مهنيي نقل املسافرين يشل محطة أوالد 

زيان بالبيضاء:
اليوم  البيضاء، صباح  بالدار  زيان  أوالد  الطرقية  شهدت احملطة 
اخلميس، انعدام احلركة وشلال تاما، رغم رفع السلطات احلكومية، 

احلجر الصحي، والترخيص ينقل املسافرين.

بقطاع  النقابية  الهيئات  من  مجموعة  عن  الصادر  القرار  وأدى 
التحمالت،  دفتر  بسبب  النشاط  الستئناف  ال��راف��ض  املسافرين، 
املعلن عنه من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، إلى 
توقف احلركة، بأكبر احملطات الطرقية باململكة. وكما عاين موقع 
“مشاهد 24، فإن احلركة صباح اليوم اخلميس، متوقفة مبحطة 
وكذا  امل��س��اف��رون  غ��اب  حيث  متوقعا،  ك��ان  م��ا  عكس  زي���ان،  أوالد 

نقل  مهنيو  ويرفض  “الكورتية”.  معها  واختفى  احلافالت،  غابت 
املسافرين، مضامني دفتر التحمالت، املتعلق بتدبير مرحلة ما بعد 
رفع احلجر الصحي، واملرتبطة مبجموعة من الشروط للحد من 
انتشار فيروس كورونا في صفوف املسافرين والعاملني في القطاع.

ومن أبرز الشروط املرفوضة والتي يعتبر املهنيون، توفيرها دربا 
من دروب اخليال، تخصيص الئحة معلومات لكل رحلة، وتدابير 
الفارغة،  امل��ق��اع��د  ع��دد  إل��ى  إض��اف��ة  ال��ق��اص��ري��ن،  بتنقل  متعلقة 

وانعكاسه على األسعار.  ) 25 يونيو 2020 فى: سال يد شو(

5 - مخالطو ضحايا كوفيد 19 “اللة ميمونة” 
يحتجون على ظروف ايوائهم:

املاضي،  الثالثاء  يوم  بالقنيطرة   املسيرة،  عرف احلي اجلامعي 
بؤرة  ف��ي  املصابات  العامالت  ملخالطي  بالعنيفة  وصفت  اح���داث 
باحلي  جتميعهم  مت  وال��ذي��ن  ميمونة”،  ب“اللة  الفريز  مصانع 
حتاليل  نتائج  انتظار  في  الصحي،  للحجر  وإخضاعهم  اجلامعي 

الفيروس، احتجاجا على ظروف ايوائهم وتأخر  نتائج الكشف.

وفي شريط فيديو مت تداوله على مواقع التواصل االجتماعي، 
القوات  يرشقون  وأطفاال،  ونساء  املخالطني، رجاال  ظهر عدد من 
العمومية والشرطة باحلجارة، وسط صراخ بعض النساء واآلطفال.

6 - شركات عن بعد … أرباح في الظل
التجارية،  احمل��الت  أغلب  وإغ���الق  الصحي،  احلجر  فترة  كانت 
فرصة أمام بعض شركات البيع عن بعد، لالستفادة ماليا من الوضع 
أثمنة  ارتفاعا ملحوظا في  السابقة  االستثنائي. وشهدت األشهر 
“املاكياج”  م��واد  وبعض  واأللبسة  اخلاصة  الغذائية  امل��واد  بعض 
والسلع التي تلقى رواجا في األيام العادية، إذ استغلت هذه الشركات 
الفرصة جلني أرباح مضاعفة، بسبب استحالة احلصول على تلك 

املواد من احملالت التجارية املغلقة بسبب تدابير احلجر الصحي.

أكثر من ذلك...هناك مشاكل في توصيل هذه السلع، إذ تفاجأ 
عن  ناهيك  الثمن،  وباهظة  اجل��ودة  متدنية  مب��واد  الزبناء  بعض 
طول مدة االنتظار. وعملت هذه الشركات بشكل أكبر في البيضاء 
فيها  استمر  كبرى  مدن  وهي  وطنجة،  وأكادير  ومراكش  والرباط 
االستهالك ملواد غير غذائية ولو جزئيا، فيما عرفت مناطق أخرى 

من املغرب ركودا بسبب اجلائحة.

بعد  عن  البيع  شركات  مداخيل  تراجع  إنكار  ميكن  ال  باملقابل، 
خالل هذه األزمة، على غرار باقي الشركات في كل املجاالت، لكنها 
الغذائية  غير  امل��واد  بعض  أثمنة  من  بالرفع  ذلك  تعويض  حاولت 
التي تلقى رواجا، مثل األلبسة واإللكترونيات بشتى أنواعها ومواد 

التجميل.

مع  الشركات  ه��ذه  بعض  تعاقدت  أكبر،  رب��ح  أج��ل حتقيق  وم��ن 
وأسرع،  أفضل  بشكل  سلعها  توزيع  لها  ليتسنى  التوصيل،  شركات 

يساعدها على تعويض ما ضاع منها في فترة احلجر الصحي.

ل��م تتوقف هذه  امل��ع��ام��الت،  رق��م  ت��راج��ع  م��ن جهة ثانية، ورغ��م 
وراتبها  العاملة،  اليد  على  أغلبها  وحافظت  العمل،  عن  الشركات 
التي  امل��دن،  بعض  في  فروعها  بعض  عكس  مساس،  دون  الشهري 
توقف  بسبب  وال���روات���ب  ال��ع��م��ل  س��اع��ات  تخفيض  إل���ى  اض��ط��رت 

النشاط. )الصباح 25 يونيو(

7 - جتار األزمة … الغش يطال م�واد التعقي�م
لم تسلم مواد التعقيم من الغش، فتجار األزمة استغلوا جائحة 
صحة  حساب  على  ولو  كبيرة،  مالية  مبالغ  على  للحصول  كورونا 

املغاربة.

بدأت حكاية الغش في مواد التعقيم مبالحظات أطباء قالوا ، مع 
بداية اجلائحة، إن هناك فوضى تعرفها عملية صنع وتوزيع وبيع 
واستعمال مواد التعقيم، ما هدد صحة املواطنني، خاصة مع ظهور 

أمراض جلدية ال تقل خطورة عن جائحة “كورونا”.

التعقيم في  الغشاشني مع إجبارية استعمال مواد  وازداد جشع 
مختلف اإلدارات العمومية واخلصوصية، ومختلف القطاعات، وفي 
املقاهي واحلافالت والقطارات، وفي املعامل واحملالت التجارية، وفي 
مختلف الفضاءات واألماكن العمومية واخلاصة، باعتبارها وسيلة 
من وسائل الوقاية من العدوى، ما جعل استعمالها يكثر ويتم في 
تركيبة هذه  تعرفه  الذي  الكبير  الغش  ظروف غير صحية، بسبب 
املواد. وال يلتزم الغشاشون بالشروط الطبية ومعايير تضعها وزارة 
الصحة وحتدد نسبة الكحول بدقة داخل هذه املعقمات،.. .)الصباح 

25 يونيو(


