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نشرة اليكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني في الشهر
العدد: 59    - االثنني 13 يونيو 2022

نضاالت  وخدماتية  إنتاجية  قطاعات  ع��دة  في  العاملة  الطبقة  تخوض 
هامة وطويل النفس أحيانا بعضها مؤطر نقابيا والبعض االخر غير مؤطر  بعضها 
يحقق مكتسبات  والبعض اآلخر يفشل فيكون مصير العمال/ات الطرد والتشريد. 
وهناك من العمال/ات من يستمر في النضال حتى بعد الطرد من اجل العودة للعمل 
الذين يخوضون/ن  »سيكوميك« مبكناس  لعمال/ات شركة  بالنسبة  احلال  كما هو 

نضاالت قوية منذ شهور وبعزمية قوية.

املشروعة  كما تخوض فئات شعبية واسعة نضاالت متواصلة من اجل حقوقها 
املختلفة كاحلق في الشغل واملاء واألرض والسكن وفك العزلة والتهميش غيرها.

والعفوية  بالتشتت  الغالب  في  تتسم  والشعبية  العمالية  النضاالت  ه��ذه  ان  اال 
الذي  الشيء  املناضلة  والنقابية  السياسية  القوى  وعن  البعض  بعضها  عن  والعزلة 
يجعلها  مما   ֚ والتخطيط  والتوجيه  التأطير  وضعف  غياب  من  تعاني  يجعلها 
فريسة سهلة للنظام املخزني وللباطرونا الرأسمالية املتوحشة. وال يظهر في األفق 
ان أوضاع اجلماهير ستتحسن بل بالعكس ستتدهور أكثر بسبب السياسة الليبرالية 
وانعكاسات اجلفاف  االجتماعية  تبقى من اخلدمات  ما  والغالء وضرب  املتوحشة 

واشتداد القمع املخزني.

ان املعاجلة الصحيحة لهذا التناقض بني االستعدادات النضالية للجماهير وعوائق 
وماالت نضاالتها ֚ والتي يجب ان ينكب عليها جميع املناضلني/ات املخلصني/ات 

لشعبنا وفي مقدمتهم/ن املاركسيني/ات֚ يجب ان تركز على :

نضاالتها  ف��ي  واالن��خ��راط  الشعبية  واجلماهير  العاملة  بالطبقة  -االل��ت��ح��ام 
قاعدة  على  الصراع  معمعان  في  املستقلة  النضالية  ادواتها  بناء  على  ومساعدتها 
والدميقراطية  املستقلة  النقابية  االدوات  ومنها   ֚ املطلبية  وملفاتها  قضاياها 

بالنسبة للطبقة العاملة.

-تكريس اجلهود لتوحيد النضاالت الشعبية والعمالية وتشبيكها عبر بناء جبهات 
نضالية اجتماعية محلية وجهوية ذات مطالب واضحة جتيب عن حاجيات وواقع 
اجلماهير الشعبية مع حمايتها من االختراق وكافة اشكال التمييع والتلغيم. ويجب 

ان تلعب فروع اجلبهة االجتماعية املغربية الدور الرئيسي في ذلك.

يشتغل  ال��ذي  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مشروع  في  -التقدم 
والشعبي  العمالي  النضال  إلعطاء  وضرورية  انية  كمهمة  الدميقراطي  النهج  عليه 
والبناء  الوطني  التحرر  وحتقيق  املخزني  النظام  على  القضاء  في  السياسي  أفقها 

الدميقراطي على طريق االشتراكية. 

احلريات وحقوق اإلنسان

 مستجدات أوضاع ونضاالت
الكادحني

2أوضاع الطبقة العاملة 
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انزگان آيت ملول:
 تطورات ملف عمال/ات شركة »سودافي«  

متابعة للملف االجتماعي لعامالت وعمال شركة »سودافي« 
بجماعة أوالد حدو/عمالة انزكان ايت ملول واملتعلق باقدام 
ومندوب  النقابي  املكتب  عضو  طرد  على  الشركة  هذه  إدارة 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  لنقابة  التابع  األج��راء 

املنضوية في االحتاد املغربي للشغل. 

منها  تعاني  التي  املشاكل  والوقوف على  امل��ؤازرة  اطار  وفي 
ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��ق��ط��اع  ال���زراع���ي ع��ام��ة وف���ي شركة 
»سودافي« خاصة  ومن أجل التعرف على واقع ومعاناة العمال  
العامالت عن قرب  واشراك الفاعلني االجتماعيني الدوليني 
في رصد ومعاينة خروقات وتعسفات  الباطرونا  وخصوصا 
الشغلية كما هي متعارف عليها  للحقوق  االجنبية وخرقها 
باملعتصم  10يونيو2022  اجلمعة  اليوم  زوال  بعد  ،حل  دوليا 
أمام مقر هذه الشركة وفد) مكون من أعضاء إحدى النقابات 
االوربيةو أعضاء من املكتب التنفيذي للجامعة  على رأسهم 
والرفيقة  الله  خير  سعيد  الرفيق  للجامعة  الوطني  الكاتب 
احلسني  االخ  اجلهوي  الكاتب  ال��ى  إضافة  ال��راي��س   سميرة 
بوالبرج وأعضاء من الفروع االقليمية وأعضاء بعض املكاتب 
الزيارة  ( وقد كانت هذه  للجامعة باجلهة  التابعة  القطاعية 
للجامعة دعم ومساندة  الوطني  الكاتب  أكد خاللها  مناسبة 
كافة  اجهزة النقابة لنضاالت العمال والعامالت في معاركهم 
من  النقابي  العمل  ومحاربة  بالتضييق  وم��ن��ددا  النضالية 
خالل طرد عضو املكتب النقابي بهذه الشركة ألسباب واهية 
الشركة  ه��ذه  ب��إم��ك��ان  ك��ان  ه��ل  ال��وق��ت  نفس  ف��ي  ومتسائال 
الفرنسية اإلقدام على محاربة العمل النقابي ورفض احلوار 
تتحملها  املسؤولية  أن  الى  مشيرا  األصلي،  ببلدها  كانت  لو 
السلطات احمللية والوصية على قطاع الشغل ببالدنا وقد أكد 
أن هذا امللف ستتم متابعته على جميع املستويات من أجل 

وضع حد لهذه التجاوزات 

ومن خالل متابعة ملف عمال وعامالت هذه الشركة يظهر 
أنه أصبح ككرة الثلج تكبر ويزداد حجمها مع مرور الوقت.

مكناس:
عمال وعامالت شركة »سيكوميك« للخياطة، 

تسعة أشهر من الصمود 
للخياطة  أدركت معركة عامالت وعمال شركة سيكوميك 
مبكناس شهرها التاسع على التوالي، ومرت ممزوجة بشتائها 
لكنها  احلارقة،  وشمسها  امُلتعب،  ورمضانها  القارس  وبردها 
انتزاع  على  واإلص����رار  وال��ت��ص��دي  ب��امل��ق��اوم��ة  ثابتة  معركة 

احلقوق املشروعة: 
-صرف األجور املستحقة. 

-العودة للشغل 
-تسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 
وخ���الل األس��ب��وع امل��ن��ص��رم، وب��ح��ض��ور وم����ؤازرة مناضالت 
حلقوق  املغربية  واجلمعية  الدميقراطي  النهج  ومناضلي 
أشكال  تنويع  والعمال  العامالت  واصلت  مبكناس،  اإلنسان 
األماكن  ب��ني  م��ا  مسيراتهم/ن  ومنطلقات  احتجاجهم/ن 
أخرى  ش��رك��ات  أب���واب  إل��ى  الطرقي  النقل  ومحطات  العامة 

اجتماعية  م��ؤس��س��ات  وم��ق��رات  ال��ب��اط��رون  لنفس  مم��ل��وك��ة 
أخرى داخل مدينة مكناس، والتوجه إلى مقر العمالة، ورفع 
الباطرون  وتهرب  السلطات وصمتها  بتنصل  منددة  شعارات 
من االلتزامات الثابتة واملشروعة جتاه احلقوق االجتماعية 
من  سنة   40 بعضهم  أم��ض��ى  ال��ذي��ن  ل��ل��ع��م��ال/ات  والشغلية 
االستغالل داخل هذه الشركة. ورفعت كذلك شعارات منددة 
والقضاء حيال قضيتهم  والسلطات احمللية  اإلدارة  بتحالف 
العمالية في جهة فاس /مكناس ورمبا في  كبرى  باتت  التي 
االفتراس  الضحايا؛ ضحايا  إلى عدد  بالنظر  بأكمله  املغرب 

الرأسمالي 550 عاملة وعامل.

أوضاع الطبقة العاملة 
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الدارالبيضاء:
إنتاج »احلليب املمتاز«: تشريد   عمال تعاونية 

وال أجور 
يعاني عمال تعاونية احلليب »سوبير لي« بالدار البيضاء  

وعددهم/ن 170  

ال��ت��ع��اون��ي��ة ع��ل��ى إغ���الق أب����واب معمل  م��ن إق����دام إدارة 
أي مبرر وبدون مراعاة  العمال وبدون  التعاونية في وجه 
واستقرار عوائلهم  العمال جتاه أسرهم  اللتزامات هؤالء 
اإلغالق  لهذا  وباإلضافة  أج��وره��م.  هزالة  على  املعيشي 
أشهر   5 منذ  بأجورهم  يتوصلوا  لم  فالعمال  التحكمي 
وهذا بعلم ومسمع السلطات املعنية سواء كانت شغلية أو 

محلية/مخزنية.

واعتصامات  وقفات  عدة  العمال  نظم  الصدد  هذا  وفي 
أبواب  بفتح  للمطالبة  التعاونية  مقر  أم��ام  واحتجاجات 
مصنع التعاونية والعودة الستئناف العمل واملطالبة كذلك 

بصرف أجورهم املتأخرة عن خمسة أشهر املنصرم. 

للحقوق  تقاطع  وشبكة  احمللية  اللجنة  وأص��درت  ه��ذا 
الشغلية التابعة للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، بعني 
السبع/ احلي احملمدي بيانا تضامنيا مع عمال تعاونية 
2022 ملطالبة   -  6  -  9 يوم  البيضاء  بالدار  إنتاج احلليب 
املشروعة  العمال  ملطالب  باالستجابة  الوصية  السلطات 

وإعمال بنود مدونة الشغل على عالتها.

الدار البيضاء:
 طرد عاملة نظافة 

تعرضت عاملة نظافة مبدرسة )املنبع( للطرد من طرف 
اشتغلت  بحوش  حنان  العاملة  وي��ذك��رأن  املؤسسة.  إدارة 

داخل هذه املؤسسة كعاملة نظافة منذ سنة .008

وفور توصلها بشكاية من العاملة الضحية، بادرت شبكة 
تقاطع للحقوق الشغلية التابعة للجمعية املغربية حلقوق 
الصندوق  مدير  مراسلة  إل��ى  البرنوصي  بفرع  اإلن��س��ان 
الوطني للضمان االجتماعي ومفتش الشغل بالبرنوصي، 
امُلشغل غيرملتزم بكافة احلقوق  بأن  تطالبه فيها وتذكر 
الوطني  بالصندوق  التسجيل  قبيل  من  للعاملة  الشغلية 
للضمان االجتماعي وبطاقة الشغل وورقة األداء وتعويض 
إدارة  ب��أن  إي��اه��م  م��ذك��رة  واألق��دم��ي��ة...  السنوية  العطل 
املؤسسة ترفض تطبيق القانون على عالته في تدبير أشبه 

مبنطق اإلقطاع والعبودية.

بفتح  املعنية  اجل��ه��ات  مراسلتها  ف��ي  الشبكة  وطالبت 
حتقيق في هذا االنتهاك الصارخ للقانون وطالبت بإجبار 

املشغل على االلتزام به. 

الدار البيضاء:
 عامالت »جيكوطيكس« في اعتصام

بالدار  »جيكوطيكس«  ش��رك��ة  وع��م��ال  ع��ام��الت  الزال���ت 
داخل  تناوبي  اعتصام  في  ويرابطون  يرابطن  البيضاء 
الشركة  منقوالت  من  تبقى  ما  وحماية  حلراسة  الشركة 
حتى ال يتم تهريبها، بعدما مت السطو على حقوقهم/ن 
م��ن ط��رف إدارة ال��ش��رك��ة وت��ش��ري��ده��م/ن ف��ي ظ��ل تواطؤ 
واحترام  القانون  تطبيق  ع��ن  املسؤولة  اجل��ه��ات  وصمت 

احلقوق الشغلية للعمال/ات.

أوضاع الطبقة العاملة 
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سيدي سليمان: 
وفاة عامل زراعي: ويستمر النزيف في األرواح

بجماعة  الفالحية  الضيعات  بإحدى  زراع��ي  عامل  لقى 
عمله  مزاولة  أثناء  حتفه  سليمان،  بسيدي  حسني  اوالد 
كعامل زراعي مما يعتبر حادثا مهنيا له ما بعده، وجتهل 
حلد اآلن مالبساته وظروف حدوثه وأسبابها. وعقب هذا 
احلادث املأساوي تتناسل أسئلة مشروعة من قبيل وضعية 
/االستغاللية،  الضيعة  داخل  القانونية  /الهالك،  الفقيد 
ومدى استجابة مالكها لشروط الصحة والسالمة للعاملني 
أماكن  نحو  سكناهم  محال  من  نقلهم  ووس��ائ��ل  داخلها 
بااللتزامات  الضيعة  صاحب  التزام  مدى  ثم  استغاللهم، 
بالصندوق  بالتسجيل  كالتقيد  والشغلية،  االجتماعية 
الوطني للضمان االجتماعي والتأمني للعمال واألجور.... 
إلى ض��رورة فتح حتقيق في  الخ هذه كلها نقط تنضاف 
ونقابية  حقوقية  جهات  به  طالبت  كما  احل��ادث  ظ��روف 

محلية وإقليمية. 

تارودانت:
»كماريد  شركة  إدارة  ط��رف  م��ن  نقابيني  ط��رد 

كراب كومباني«
رفع  »كماريد كراب كومباني« على  إدارة شركة  أقدمت   
شكاية كيدية ضد العمال النقابيني في إطار الكونفدرالية 
ألسباب  العمل  م��ن  وامل��ط��رودي��ن  للشغل  ميقراطية  ال��د 
ومحمد  التيجاني  وب��وج��م��ع��ة  ب��وغ��اب��ة  محمد  ن��ق��اب��ي��ة: 
السترجاع  القضاء  ال��ى  جلوئهم  بعد  مباشرة  الطوسي 

حقوقهم املهضومة.

وعلى إثر هذه الشكاية قامت النيابة العامة مبتابعة كل 
اعتقال  التيجاني في حالة  وبوجمعة  بوغابة  من محمد 

حالة  في  ملتابعتهما  القانونية  الضمانات  كل  وج��ود  رغم 
املتابعة في  الشكاية ال تستوجب  سراح ورغم ان حيثيات 
رفعوا شكاية  أيضا  العمال  ان  الى  بالنظر  حالة االعتقال 

ضد إدارة الشركة.

وقد طالب املكتب اإلقليمي لك د ش بتارودانت باإلطالق 
الفوري للعاملني املعتقلني وتوفير شروط احملاكمة العادلة  
النفوذ  باستغالل  القضاء  على  للتأثير  محاولة  كل  وادان 
املالي والعائلي معتبرا ان الهدف هو دفع العمال املطرودين 
الى التنازل عن حقوقهم وداعيا مفتشية الشغل واجلهات 
العمال  اش��ت��غ��ال  ظ���روف  ف��ي  ال��ى فتح حتقيق  امل��س��ؤول��ة 

بالشركة املعنية.

تطوان:
-طرد عمال نقابيني بشركة  » سالم غاز« 

أقدمت إدارة »سالم غاز« بتطوان على طرد خمسة عمال 
الدميقراطية  للكونفدرالية  التابع  النقابي  املكتب  م��ن 
ملدونة  سافر  خ��رق  وف��ي  تعسفي  بشكل  بتطوان  للشغل 
النقابي  املكتب  تأسيس  على  منهم  انتقاما  وذلك  الشغل 

والدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال.

يشتغلون  فانهم  املطرودين  العمال  تصريحات  وحسب 
13 سنة وتصل عند  الشركة منذ مدة طويلة تتجاوز  في 

أحدهم الى 25 سنة.

وفي إطار التضامن مع العمال املطرودين نظم االحتاد 
اإلقليمي لك د ش بتطوان ومبشاركة اجلبهة االجتماعية 
األحد  يوم  احتجاجية  تضامنية  وقفة  بتطوان  املغربية 
13 يونيو 2022 رفعت فيها شعارات تندد بالطرد وتطالب 

بإرجاعهم فورا الى العمل.

أوضاع الطبقة العاملة 
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مستجدات أوضاع ونضاالت الكادحني
شتوكة ايت باها:

الرصيف  وباعة  الفراشة  من  العشرات  اعتصام 
امام مقر بلدية بيوكري

نفذ العشرات من الفراشة وباعة الرصيف مبدينة بيوكري بإقليم 
اشتوكة ايت باها  يوم اخلميس 2 يونيو 2022 اعتصاما امام مقر 
بلدية املدينة احتجاجا على تشريدهم مبنعهم من مزاولة جتارتهم 
في األماكن التي اعتادوا البيع فيها منذ مدة طويلة  وعلى سد باب 
احلوار معهم من اجل معاجلة وضعيتهم املتأزمة بسبب فقدانهم 
ملورد عيشهم الوحيد وغياب فرص الشغل في املنطقة التي تعاني 

من التهميش وغياب املشاريع االقتصادية املنتجة لفرص الشغل.

وجتدر اإلشارة الى ان هؤالء الباعة منتظمون في جمعية حرفية 
دون  لكن  سنوات  منذ  والنضاالت  امل��ب��ادرات  من  مبجموعة  قامت 
حتقيق مطالبها بسبب تعنت السلطات احمللية واملجلس اجلماعي 
الى  السلطات  وجل��وء  أسلوب  ونهجهما  التزاماتهما  تنفيذ  وع��دم 

أسلوب الترهيب والقمع.

سيدي بنور:

الساكنة تخرج لالحتجاج على املياه غير الصاحلة 
للشرب.

تلوث  على  لالحتجاج  ال��ش��ارع  ال��ى  بنور  سيدي  ساكنة  خرجت 
مياه الشرب نتيجة تلوث القنوات احلاملة لها وعدم حتمل الوكالة 
صيانتها  ف��ي  ملسؤوليتها  للشرب  الصالح  امل���اء  لتوزيع  املستقلة 
املواطنني/ات  وسالمة  صحة  على  خطرا  يشكل  الشيء  وتنقيتها 
خاصة وان مدينة سيدي بنور تعد من أكثر مدن املغرب من حيث 
امللوثة.  املياه  استهالك  نتيجة  الكلوي  القصور  مب��رض  االصابة 
وهكذا نظمت الساكنة وقفة احتجاجية امام مقر اجلماعة ومقر 

الوكالة املستقلة لتوزيع املاء يوم اخلميس 9 يونيو .2022

ورغم التواصل مع السلطات ورئيس املجلس اجلماعي للمدينة 
اال ان الوضع ما زال على حاله مما يزيد من حالة الغضب واالحتقان 

باملدينة.

خنيفرة:

نهر  مياه  سرقة  ملف  ف��ي  متواصل  االح��ت��ج��اج 
»اشبوكة« بلهري/إقليم خنيفرة

وفرع  بإقليم خنيفرة  لهري  ساكنة جماعة  احتجاجات  زالت  ال 
اجلمعية املغربية حلقوق االنسان متواصلة ضد سرقة واستنزاف 
مياه نهر اشبوكة من طرف بعض الفالحني النافذين في املنطقة 
وعجز السلطات املعنية بوضع حد لهذه اجلرمية البيئية في حق 

الساكنة وزراعتها وماشيتها واالحياء املائية في النهر.
وعوض فتح حوار جاد ومسؤول مع مكتب فرع اجلمعية وممثلي 
مما  والترهيب  القمع  أسلوب  الى  كعادتها  السلطة  تلجا  الساكنة 

يعقد الوضع أكثر عوض انفراجه.
وقفات  اجلمعية  ف��رع  نظم  امللف  ملعاجلة  الضغط  سياق  وف��ي 
اح��ت��ج��اج��ي��ة م��س��ن��ودا م��ن ط���رف ال��س��اك��ن��ة. وأص����در ك��ل م��ن فرع 
اجلمعية املغربية حلقوق االنسان وفرع جمعية الدفاع عن حقوق 
فيه  ادان��ا   2022 يونيو   4 بتاريخ  مشتركا  بيانا  بخنيفرة  االنسان 
قمع االشكال االحتجاجية السلمية لساكنة لهري والصمت املريب 
للسلطات واملصالح املختصة امام اجلرمية املرتكبة بوادي اشبوكة  
غير  امل��ض��خ��ات  ك��ل  ف��ي حجز  ب��اإلس��راع  مطالبتهما  فيه  وج���ددا 
املرخصة وهدم املنشآت املشيدة على عالية الوادي خارج الضوابط 

القانونية املنظمة جللب املاء.
لإلشارة فان واد شبوكة يتعرض لعملية شفط ملياهه وحتويلها 

لسقي األراضي الزراعية ملجموعة من الفالحني األغنياء النافذين 
الذي تسبب في تقليل صبيبه بل وجتفيفه ليال  الشيء  باملنطقة 
حيث تشتد عملية شفط املياه وسرقتها֚ في ظل صمت وتواطؤ 
ال��س��ل��ط��ات واجل���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة واص��ط��ف��اف��ه��ا ال���ى ج��ان��ب هؤالء 

النافذين.

اخلميسات:

ساكنة عني خميس حتتج على غياب الكهرباء
نظمت ساكنة عني اخلميس باخلميسات وقفة احتجاجية امام 
عمالة اخلميسات في فاحت يونيو 2022 احتجاجا على غياب الربط 
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مستجدات أوضاع ونضاالت الكادحني
مع  ح��وار  وبعد  السكن.  رخصة  على  التوفر  رغم  للحي  الكهربائي 
القائد الذي ينوب عن الباشا مت االتفاق على عقد اجتماع ملعاجلة 

املشكل مبا يرضي احملتجني املتضررين.
ال��ى غاية  أك��د احملتجون على اس��م��راره��م ف��ي االح��ت��ج��اج  وق��د 

حتقيق مطلبهم املشروع بربط احلي بشبكة الكهرباء.

مديونة:

ساكنة دوار احلاليبية بإقليم مديونة تطالب 
بالسكن الالئق

نظمت سكان دوار احلاليبية بإقليم مديونة بالدار البيضاء وقفة 
اإلقليم  عمالة  مقر  امام  اعتصام  الى  احتجاجية حاشدة حتولت 
يوم 31 ماي 2022  احتجاجا على عدم استفادتهم من السكن بعد 
ملعاجلة وضعيتهم مبا  »براريكهم«. وعوض فتح حوار معهم  هدم 
يحقق مطلبهم املشروع في السكن أقدمت األجهزة املخزنية على 
قمعهم وتفريقهم بالقوة مما نتج عنه إصابة ثالث نساء مت نقلهن 

على وجه السرعة الى مستعجالت مديونة لتلقي العالج.
اجلمعية  ل��ف��رع  التابعة  مل��دي��ون��ة  احمللية  اللجنة  أص���درت  وق��د 
املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي بيانا تتضامن فيه مع الساكنة  
حلالة  حل  بإيجاد  مطالبة  حقها  في  القمعي  التدخل  وتستنكر 

التشرد التي تعيشها بتوفير السكن الالئق لها.

الدار البيضاء:

فرع اجلمعية  بالبرنوصي يطالب بفتح حتقيق 
في الشطط في استعمال السلطة من طرف عون 

تنفيذ.
اجلمعية  لفرع  التابعة  مومن  لسيدي  احمللية  اللجنة  أص��درت 
املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي بيانا مؤرخا في 9 يونيو 2022 
االعتداء  في  فرحان  التنفيذ محمد  استمرار عون  فيه  استنكرت 
الناجت  والتشريد  السكن  من  االف���راغ  ضحايا  امل��واط��ن��ني/ات  على 

عن احكام قضائية جائرة. وقد خص البيان بالذكر االعتداء الذي 
وعلى  الشهالوي  والسيدة  زري��زق  اس��رة  على  املذكور  العون  مارسه 

خديجة كودية وابنتها.
العون  اللجنة احمللية عن تضامنها مع ضحايا هذا  وقد عبرت 

مطالبة بفتح حتقيق في هذه االعتداءات.
رفض  عن  فيه  تخبر  بالغا  اللجنة  أص��درت  السياق  نفس  وف��ي 
السبع تسلم شكاية اجلمعية  الزجرية بعني  امللك باحملكمة  وكيل 
بخصوص اعتداء العون املذكور على املواطنة خديجة كودية مما 
املشروعة  احل��ق��وق  ض��د  والسلطة  القضاء  اصطفاف  على  يؤكد 

للساكنة.

تاوريرت:

- اعتقال تاجرين مضربني بتاوريرت
فانه  بتاوريرت  االنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  ب��الغ  حسب 
أشهر   7 أكثر من  املعتصمني منذ  التجار  تاجرين من  اعتقال  مت 
منذ  الطعام  عن  واملضربني  تاوريرت  ملوك/إقليم  بالعيون سيدي 
حوالي 15 يوما بسبب مواصلتهما اضرابهما عن الطعام احتجاجا 
على اقصاءهما وعدم استفادتهما من محالت جتارية في السوق 

النموذجي تضمن قوتهما اليومي وتصون كرامتهما.
الطعام.  التجار قد دخلوا في اضراب عن  العديد من  ان  ويذكر 
وقام أحدهم بخياطة فمه لتأكيد اصراره على مواصلة االضراب 
عن الطعام مما استدعى نقله الى احد مستشفيات مدينة وجدة 

لتلقي العالج.

- جمعية االمل لبائعي اخلضر والفواكه باجلملة 
بتاوريرت تواصل نضاالتها 

باجلملة  والفواكه  اخلضر  لبائعي  االم��ل  جمعية  جت��ار  يواصل 
بتاوريرت اضرابهم املفتوح مند يوم االثنني 06/06/2022 من اجل 

حتسن وضعيتهم.
وتأكيدا على املطالب املشروعة والعادلة للتجار، ستنظم اجلمعية 
الساعة  ابتداء من   2022 يونيو   13 االثنني  يوم  احتجاجية  وقفة 
بتحقيق  للمطالبة  ت��اوري��رت  جماعة  مقر  ام��ام  صباحا  العاشرة 

املطالب التالية: 
*بناء سوق مغطى للخضر والفواكه باجلملة.

*ربط سوق اجلملة للخضر والفواكه بالطريق املؤدية للمدينة.
*تبليط او تزفيت املمرات داخل سوق اجلملة. 

*ربط سوق اجلملة بشبكة املاء والكهرباء والصرف الصحي. 
قاعة   – )مراحيض  اجلملة  س��وق  داخ��ل  عمومية  مرافق  *بناء 

للصالة(
ت��دع��و اجلمعية كل  امل��ط��ال��ب  ه��ذه  و  اج��ل إجن���اح معركتها  م��ن 
الوقفة  في هذه  الكتيفة  للمشاركة  والفواكه  للخضر  جتار اجلملة 

االحتجاجية. 
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ح��رم��ان ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي م��ن ع��ق��د مؤمتره 
الوطني اخلامس

ما زالت السلطة متمادية في عرقلة حصول النهج الدميقراطي 
مؤمتره  لعقد  العمومية  ال��ق��اع��ات  استعمال  ف��ي  الترخيص  على 

الوطني اخلامس املزمع تنظيمه في 22و23و24 يوليوز 2022.
النتزاع حقه  احلزب  الذي سطره  النضالي  البرنامج  سياق  وفي 
في احلصول على الترخيص باستعمال القاعات العمومية نظمت 
سطات  البيضاء  ال���دار  جلهة  اجلهوية  والكتابة  الوطنية  الكتابة 
يونيو   7 الثالثاء  ي��وم  ال��س��وداء  الصخور  جماعة  من  لكل  زي��ارت��ني 
2022 وجماعة املعاريف يوم 9 يونيو2022 للضغط على السلطات. 
للحزب  امل��رك��زي  باملقر  صحفية  ن���دوة  الوطنية  الكتابة  ونظمت 
املنع  مظاهر  على  الضوء  فيه  سلطت  يونيو2022   8 األربعاء  يوم 
واكدت   ֚ الدميقراطي  النهج  له  التي يتعرض  والتضييق واحلصار 
فيه على عزمها عقد املؤمتر حتى ولو كان ذلك في الشارع في حالة 
رفض السلطة الترخيص لها بعقده في قاعة عمومية. كما نظمت 
الكتابة اجلهوية للحزب بالرباط مهرجانا خطابيا تضامنيا بنادي 
احملامني يوم السبت 11 يونيو 2022 من اجل حق النهج الدميقراطي 

في عقد مؤمتره الوطني اخلامس.

القوى  العديد من  واالمم��ي عبرت  الوطني  التضامن  وفي سياق 
اجل حقه في  الدميقراطي من  النهج  الصديقة عن تضامنها مع 

عقد مؤمتره الوطني اخلامس.

املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق االنسان 
يستنكر قمع املدافعني عن حقوق االنسان

بالغا  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  املركزي  املكتب  أص��در 
بتاريخ 4 يونيو 2022 

الريسوني  سليمان  الصحفي  الراي  معتقل  ترحيل  فيه  يستنكر 
من سجن عكاشة الى سجن غبيلة وجتريده من كتبه ولوازم الكتابة 
ومسوداته  واإلجراءات التعسفية التي تطال معتقل الراي الصحفي 
عمر الراضي. ويعبر فيه عن انشغاله بتواتر االستدعاءات واملتابعات 
االنسان  حقوق  عن  واملدافعني  املدافعات  من  للعديد  القضائية 

مجددا مطلبه بوقف املتابعات واحملاكمات ألسباب سياسية وخلق 
انفراج حقوقي بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني ومعتقلي 
الراي والتعبير ورفع احلصار عن مجال احلريات العامة ֚ ومعبرا 

عن رفضه للتضييق عن حرية الراي واالبداع االدبي والفني.
وادان املكتب في بالغه منع مسيرة اجلبهة االجتماعية املغربية 
بالدار البيضاء ليوم 29 ماي 2022 وقمع وقفة قدماء احملاربني امام 

البرملان في فاحت يونيو 2022.

منع مسيرة اجلبهة االجتماعية املغربية بالدار 
البيضاء

الوطنية  االحتجاجية  املسيرة  البيضاء مبنع  ال��دار  سلطات  قامت 
ال��ي��ه��ا اجلبهة  ال��ت��ي دع���ت   2022 29 م���اي  ل��ي��وم  ال��ب��ي��ض��اء  ب���ال���دار 
االجتماعية املغربية حتت شعار« مناهضة الغالء والقمع والتطبيع«. 
وقد جاء هذا املنع في إطار الهجوم القمعي املخزني الذي يستهدف 
الطبقية.  اختياراته  تواجه  التي  املناضلة  والقوى  العامة  احلريات 
كما مت منع وحصار الوقفة االحتجاجية التي كانت اجلبهة تعتزم 
تنظيمها في نفس اليوم عبر حصار وتطويق أجهزة القمع املخزنية 
امام  ال��ي��ه��ا  امل��ؤدي��ة  امل��ن��اف��ذ  وس���د جميع  ال��وق��ف��ة  مل��ك��ان  املختلفة 

املناضلني/ات واملواطنني/ات.   

 توظيف القضاء لالنتقام من الرفيقة مينة جبار
قامت محكمة االستئناف بالدار البيضاء باستدعاء الرفيقة مينة 
وفرع  باحملمدية  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  عضوة  جبار 

اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بنب سليمان.
والتضييق  القمع  مسلسل  س��ي��اق  ف��ي  االس��ت��دع��اء  ه��ذا  وي��أت��ي 
واالنتقام الذي تتعرض له الرفيقة وعائلتها بسبب دفاعها األرض 

ضد محاوالت أحد عناصر مافيا العقار االستيالء عليها.
ونشير الى ان الرفيقة سبق وان حكم عليها باحلبس مرتني. املرة 

األولى بثالثة أشهر نافذة والثانية بستة أشهر نافذة.

احلريات وحقوق اإلنسان
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للصحفي  التعسفي  التنقيل  ع��ل��ى  االح��ت��ج��اج 
املعتقل سليمان الريسوني

وسليمان  ال��راض��ي  عمر  م��ع  للتضامن  احمللية  اللجنة  ادان���ت 
الريسوني وكافة معتقلي الراي وحرية التعبير في بيان لها بتاريخ 
6 يونيو 2022 التنقيل التعسفي في حق الصحفي املعتقل سليمان 
الريسوني من سجن عكاشة الى سجن عني برجة ومصادرة مشروع 
روايته  ويومياته ومتزيق كتبه. وطالبت اللجنة بإرجاع كل الوثائق 

التي سلبت منه.

اجلمعية  لفرع  التابعة  االع��الم  طالبت جلنة  اإلط��ار  نفس  وفي 
يونيو   6 بتاريخ  لها  بيان  بالبرنوصي في  االنسان  املغربية حلقوق 
التعسفية ض��د سليمان  ال���ق���رارات  ع��ن  ال��ف��وري  ب��ال��ت��راج��ع   2022
الريسوني مستنكرة مصادرة وابداعه الفكري. كما طالبت بإطالق 
السياسي  لالعتقال  حد  وجعل  السياسيني  املعتقلني  كافة  س��راح 
وكافة  السلمي  التظاهر  في  واحل��ق  والتعبير  ال��راي  حرية  وضمان 

احلقوق واحلريات.   
-تأييد الغرفة االستئنافية بسال للحكم االبتدائي في حق املدون 

ياسر عبادي.
  2022 يونيو   8 األرب��ع��اء  ي��وم  بسال  االستئنافية  الغرفة  اي���دت 
 24 بتاريخ  العبادي  ياسر  املدون  الصادر في حق  االبتدائي  احلكم 
غرامة  التنفيذ مع  موقوفة  اشهر  بإدانته ب6  2022القاضي  يناير 
قدرها 500 درهم. وقد متت متابعته بسبب تدوينة له في الفيسبوك 
انتقد فيها السلوكات السلطوية لألجهزة األمنية في فترة احلجر 

الصحي.

-استدعاء مناضلني معطلني من فرع تاهلة
وجه املركز القضائي بواد امليل استدعاء بتاريخ 7 يونيو 2022 
الصنهاجي  سفيان  واملناضل  بوعمالت  ياسني  املناضل  م��ن  لكل 
عضوي ֚ فرع تاهلة للجمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني 
احتجاجات  في  على خلفية مشاركتهما  امامه  للمثول   ֚ باملغرب 

ساكنة املنطقة من اجل احلق في املاء.
االقتصادية  احلقوق  اج��ل  من  والنضاالت  االحتجاجات  -قمع 

واالجتماعية بإقليم كرسيف

أصدر فرع كرسيف للجمعية املغربية حلقوق االنسان بيانا بتاريخ 
10 يونيو 2022 استعرض فيه حملة االعتقاالت واملتابعات وانتهاك 
احلق في التنظيم والتظاهر واالحتجاج السلميني من اجل احلقوق 
باشا  منع  ذل��ك  امثلة  وم��ن  باإلقليم.  واالجتماعية  االقتصادية 
احتجاجا على  التظاهر  في  املدينة ساكنة حي حمرية من احلق 
التدبير االرجتالي لبرنامج إعادة إيواء ومتابعة العديد من الشباب 
من  مواطنني   6 واعتقال   ֚ الساكنة  تظاهرات  في  املشاركة  بتهمة 
جماعة راس القصر بسبب احتجاجهم على حفر العديد من االبار 
واستنزاف  باملنطقة  املياه  زبزيط تسببت في نضوب  بواد  العميقة 
الفرشة املائية ֚ وحرمان التعاونية الغابوية ببركني من حقها في 

وصل اإليداع القانوني.
وطالب الفرع بإطالق سراح املواطنني املعتقلني والكف عن املتابعات 
البوليسية الترهيبية املتنامية في حق املواطنني ومناضلي اجلمعية 
املغربية  واجلمعية  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
واالجتماعية  االقتصادية  احل��ق��وق  واح��ت��رام   ֚ االن��س��ان  حلقوق 
ووقف   ֚ والشغل  والسكن  واملاء  األرض  اإلقليم كاحلق في  لساكنة 

موجة الغالء والفوارق االجتماعية املهولة.

انتهاك احلق في التنظيم
للمكتب  القانوني  امللف  تسلم  بخنيفرة  احمللية  السلطة  رفضت 
بعد  بخنيفرة  االن��س��ان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  اجل��دي��د 
جت��دي��ده. وي��دخ��ل ه��ذا ال��رف��ض ف��ي إط��ار احل��ص��ار امل��ض��روب على 
الفرع بصفة خاصة واجلمعية بصفة عامة. كما انه ميس العديد 
من القوى املناضلة واملعارضة للنظام املخزني وفي مقدمتها النهج 
مؤمتره  تنظيم  ف��ي  حقه  م��ن  الساعة  حل��د  احمل���روم  الدميقراطي 

الوطني اخلامس في قاعة عمومية.

أحد  ط��رف  من  املغربيات  من  عشرات  اغتصاب 
األثرياء الفرنسيني.

مت اعتقال املدير العام لشركة النداء » الفرنسية املتخصصة في 
هذه  الفرنسية.  الشرطة  طرف  من   »ASSU 2000ومراكز التامني 
الشركة متعددة االستيطان ولها مراكز نداء في املغرب منها مركزين 
في طنجة. ويواجه هذا الرأسمالي الفرنسي تهم خطيرة كاالجتار 
في البشر واغتصاب قاصرات وجرهن للدعارة وحيازة صور اباحية 

لقاصرين واالنتماء لعصابة إجرامية متخصصة في االختطاف.
قام  بوتيه  جاك  واسمه  امللياردير  هذا  فان  التحقيقات  وحسب 
م��ن األوساط  امل��ن��ح��درات  وراش����دات وخ��اص��ة  ق��اص��رات  باغتصاب 
االس���ري���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة امل���ع���وزة وامل��ت��ف��ك��ك��ة ب��اس��ت��غ��الل فقرهن 

وبطالتهن.
وق���د ج���اء اع��ت��ق��ال��ه ب��ع��دم��ا ت��ق��دم��ت ف��ت��اة مغربية م��ت��ورط في 
الى  بشكاية  قاصرا  كانت  عندما  جنسيا  واستغاللها  احتجازها 
الشرطة الفرنسية. وقد قادت التحقيقات الى الكشف عن جرائمه 
فيها  ل��ه  مختلفة  بلدانا  وشملت  طويلة  م��دة  منذ  ام��ت��دت  ال��ت��ي 

استثمارات كاملغرب وتركيا ورومانيا. 

احلريات وحقوق اإلنسان


