
افتتاحية

  أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ  الصحية

2

5

8االنتهاكات : رضب الحريات العامة

 األوضاع االجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية

النـشـرة

نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف األسبوع : االثنني واخلميس

العدد: 21    - اخلميس  25 يونيو 2020

من أجل احتضان النقابات للنضاالت العاملية الراهنة 
عنها  ــب  ــرت ت ــا  ومـ ــة  ــح ــائ اجل ظـــل  يف 
ــن تــداعــيــات احلــجــر الــصــحــي،يــتــابــع  م
مختلف  الــيــه  تتعرض  مــا  الــعــام  ــرأي  الـ
وهجوم  اضطهاد  مــن  الشعبية  الفئات 
وباستغالل  سافر  بشكل  احلــقــوق  على 
القوانني  فرضتها  التي  لألوضاع  مكشوف 
تصاعد  ذلــك  يقابل  الرجعية.بينما 
االنتاجية  الوحدات  يف  العمالي  للنضال 

والزراعية. منها  الصناعية 

متصاعد عمالي  نضال 

ــم تــتــوقــف احــتــجــاجــات الــعــامــالت  ل
التي تهدد  والعمال عن االوضاع اخلطيرة 
فيروس  اجتياح  منذ  احلــيــاة  يف  حقهم 
بل  املكتسبة  بحقوقهم  كورونا،وتعصف 
بهم  والزج  أجورهم  سلبهم  األمر  يتعدى 
الفردي  التسريح  عبر  البطالة  براثن  يف 
الشغل  لقوانني  واضح  خرق  يف  واجلماعي 
على  الشغل  مدونة  يف  عليها  املنصوص 

عالتها.

ــام بــوضــوح  ــع ــرأي ال ــ هــكــذا يــشــهــد ال
املخزنية  للسلطات  املكشوف  الــتــواطــؤ 
بتشريد  األزمــة  العمل،لتتعمق  ــاب  وأرب
عــائــالت تــعــيــش مــن األجــــور الــهــزيــلــة 
نضاال  والعمال.نشهد  للعامالت  ــال  أص
قاسية  عزلة  يف  متصاعدة  وتضحيات 
النقابية  اطاراتهم  من  حتى  محرومني 
تعم  أن  املــفــروض  التضامن  حركة  ومــن 

البالد لوال طوارئ احلجر الصحي.

السياق خارج  نقابات 

مبنخرطيها  وعالقتها  طبيعتها  بحكم 
املركزيات  والعمال،تستمر  العامالت  من 
وعدم  الصماء  اآلذان  سياسة  يف  النقابية 
تالعب  من  يوميا  يحصل  مبا  االكــتــراث 
تعلم  أنــهــا  شــك  دون  مــصــيــرهــم.ومــن  يف 
واملنع  القمع  أخبار  وتشاهد  اليقني  علم 
نضالهم  لقمع  يوميا  املوجهة  واالسياط 
بأن  يجزم  يكاد  املتتبع  أن  املشروع.حتى 

تلك االحتجاجات ليس لها اطار نقابي ما 
املجهول،  مصيرهم  يواجهون  هؤالء  دام 
ملطالبهم  يستمع  مسؤول  محاور  من  وال 
الــعــامــالت  مـــع  ــل  ــواص ــت ي أو  ــة  ــروع ــش امل
النقاد  مناسبة  صيغ  أجــل  من  والعمال 
املفقرة. حياتهم وحياة ذويهم من األسر 

جلوء  مــن  تتهرب  النقابات  أغلب  ان 
استقرار  ال  وضعية  يف  عمالية  قطاعات 
الــى  هــشــاشــة  وضــعــيــة  يف  أو  الــعــمــل  يف 
قطاعات  تفضل  اطاراتها،بل  يف  االنتظام 
انخراطاتهم   وتــضــمــن  أســتــقــرارا  أكــثــر 
ملنتدبني  مقاعد  على  احلصول  وامكانيات 

مطمحها. االنتخابات،وهذا  يف 

الــرأي  الــى  نقابي  مــســؤول  خــرج  فهل 
من  العمال،مسؤول  بأوضاع  يندد  العام 
األقل  على  املتنفذة،يستفسر  القيادات 
املسؤولني حول القمع األهوج ضد احلركة 
أبسط  أجـــل  ــن  م املــتــواصــلــة  الــنــضــالــيــة 
معزولة  االحتجاجات  تلك  املطالب.بقيت 
ومــنــاضــلــني،يــشــقــون  مــنــاضــالت  ــن  م اال 
ــني قــمــع واســتــهــتــار  الــطــريــق الــصــعــب ب
ــاب  ــ ــة وجـــشـــع أرب ــي ــزن ــخ ــات امل ــط ــل ــس ال
ــرديء. ال الزمن  نقابات  العمل،وتواطؤ 
النضال  ويكشفها  يسجلها  فضائح  انها 

والذاكرة. وللذكرى  العمالي،للتاريخ 

املنظم الوحدة والنضال  األمل يف 

للعامالت  النضالية  احلركة  تعدم  لن 
صعبة  وضعية  هكذا  أمام  حلوال  والعمال 
جيدا  تعلم  حاليا.وهي  تعيشه  ما  مثل 
مطالبها  دامت  ما  مطالبها  ستحقق  أنها 
مــشــروعــة.لــقــد تــصــاعــد وعـــي احلــركــة 
والنضال  ــدة  ــوح ال ــرورة  ــض ب النضالية 
لكافة  االستجابة  فرض  اجتاه  يف  املنظم 
دميقراطية  سياسة  نهج  املطالب،بواسطة 
الفئات الشعبية. شاملة تستفيد منها كل 
لعموم  التاريخية  املهمة  تنتصب  هنا  وها 
املرحلة  رهان  لكسب  املاركسيني  املناضلني 
العاملة. للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  يف 
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1 - عمال شركة »امانور« طنجة
الفرنسية » فيوليا«  التابعة للمجموعة  قام عمال شركة«امانور« 
رفقة  احتجاجية  وقفة  بتنظيم   ،  2020 يونيو   24 األربعاء  اليوم 
أسرهم أمام مقر والية طنجة على الساعة احلادية عشر،  ودلك يف 
متاطل  على  احتجاجا  التصعيدي  النضالي  برنامجهم  تنفيذ  إطار 
واملشروعة  العادلة  ملطالبهم  االستجابة  يف  الشركة  إدارة  وتعنت 
التنظيم  حرية  واحترام  عملهم  إلى  املطرودين  إرجاع  مقدمتها  ويف 

النقابي.

وقد عرفت الوقفة إنزاال غير مسبوق من طرف  األجهزة القمعية  
أسفر  مما  لتفريقها  بعنف  بالتخل  وقامت  مبحاصرتها  قامت  التي 
عن عدة إصابات يف صفوف العمال وأسرهم نقل بعضهم إلى  محمد 
أخرى  مــرة  القمعي   التدخل  هــدا  ويؤكد  العالج.  لتلقي  اخلامس 

اصطفاف الدولة املخزنية بأجهزتها إلى جانب الباطرونا املتوحشة.

العمل  عن  إضرابا  يخوضون  »امانور«  شركة  عمال  أن  إلى  نشير 
إقدام  بعد  أشهر  خمسة  من  أكثر  مند  مفتوح  باعتصام  مصحوبا 
نقابيني  ومسئولني  للنقابة  العام  الكاتب  طرد  على  الشركة  إدارة 
آخرين واإلجهاز على مكتسبات  العمال أمام صمت وتواطؤ السلطات 

املختصة مع هده الشركة االستعمارية.

2 - مصنع« رونو« طنجة
اإلصابة  حاالت  تصاعد  نشاطه̜  استئناف  مند  رونو̜  مصنع  عرف 
بكوفيد19 وسط العمال. ورغم الصرخات والتحذيرات من أن يتحول 
وأسرهم  العمال  على  العواقب  أوخــم  لها  ستكون  وبائية  بــؤرة  إلى 
وساكنة اجلهة ككل بالنظر للعدد الكبير للعمال واملستخدمني )أزيد 
10000( إال أن إدارة الشركة والسلطات صمت االدان حتى وقعت  من 
من  أزيد  إصابة  تأكد  حيث   2020 يونيو   23 الثالثاء  أمس  الكارثة 
90 عامل بعد إجراء التحليالت املخبرية ̜ حسب موقع« طنجة24«.

واحلصيلة مرشحة لالرتفاع بحكم كثرة العمال واملخالطني.

جتدر اإلشارة إلى مصانع رونو يف فرنسا متوقفة عن العمل بفضل 
املكتب  من  ودعم  ومبوافقة  تشتغل  املغرب  يف  النقابات.بينما  رفض 

النقابي التابع لالحتاد املغربي للشغل.

3 - وحدة تصبير السمك بالعيون الصحراء.
مبدينة  السمك  لتصبير  ــدة  وح فــان  املتوفرة  املطيات  حسب 
إصابة   80 من  أزيد  تسجيل  عرفت  بالصحراء  العيون  بإقليم  املرسى 
بكوفيد19 وسط العمال الدين يبلغ عدد بهده الوحدة حوالي 900.
التحليالت  نتائج  انتظار  يف  العمل  مبقر  محتجزون  منهم   400 مازال 
حصيلة  يجعل  مما  العمل  خــارج  الباقي  يوجد  بينما   ، املخبرية 

اإلصابات مرشحة لالرتفاع.

ويف هدا اإلطار اصدر مكتب فرع العيون للجمعية املغربية حلقوق 
2020 يشير فيه إلى  23 يونيو  اإلنسان بيان إلى الرأي العام، ؤرخ يف 
تطور الوضعية الوبائية  بجماعة املرسى غرب مدينة العيون معقل 
السمكية  الصناعة  يف  املتخصصة  واإلنتاجية  الصناعية  الوحدات 
اإلحصائيات  حسب  سجل  الــذي  ككل  احلمراء  الساقية  وبإقليم 

الرسمية 154 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 يف اقل من أسبوع.

االنتاجية  الوحدة  يف  السامة  بالغازات  اختناقا  عاملني  تويف   -

لدقيق السمك ) الكوانو( باحلي الصناعي بايت ملول يوم االحد 21 
السمك  لدقيق  االنتاجية  الوحدة  هذه  ان  املعلوم  ومن   2020 يونيو 
املجاورة  والعامالت وسكان االحياء  العمال  كانت موضوع احتجاجات 
والذين طالبوا بابعاد الوحدة عن املجمعات السكنية  خصوصا وانها 

الحتترم شروط ومعايير حفظ صحة وسالمة  العمال.

- البؤرة الوبائية »اللة ميمونة«
حتولت  فقد  ا«لنشرة«  من  السابق  العدد  يف  دلك  إلى  اشرنا  كما 
إلى بؤرة  القنيطرة  »بإقليم  الفراولة مبنطقة »اللة ميمونة  وحدات 
وبائية خطيرة جتاوزت عدد اإلصابات فيها 650 حالة باإلضافة إلى 
عدد كبير من احلاالت املشتبه فيها من املخالطني والتي تنتظر نتائج 
الفاجعة  وخطورة  العام  الرأي  لضغط  ونتيجة  املخبرية.  التحليالت 
اصدر الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بالقنيطرة بالغا مؤرخا 
املوضوع  يف  قضائي  بحث  بــإجــراء  فيه  يأمر   2020 يونيو   23 يف 
األثر  وترتيب  عنها  املسئولة  واجلهات  اجلنائية  املخالفات  لتحديد 
القانوني املالئم على نتائج هدا البحث.فهل ينصف القضاء العمال/
امللف كغيره من ملفات قضايا أخرى والتي ظلت  ات ام سيكون مصير 

الرفوف. حبيسة 

باملركز  يوجدن  العامالت   من  هم  املصابني  معظم  أن  إلى  ونشير 
االستشفائي ببنسليمان  يف ظروف صعبة من حيث اإلقامة والتغدية 
والعناية الطبية مما دفع بهن إلى االحتجاج كما يظهر دلك من خالل 

عدة فيديوهات لهن مبثوثة يف مواقع التواصل االجتماعي.

لالحتاد  التابعة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  أدانت  وقد 
احلكومة  استهتار   2020 يونيو   20 بتاريخ  لها  بيان  يف  للشغل̜ املغربي 
إياهما  محملة  ̜ العمال/ات  حياة  يهدد  الــذي  اجلشعة  والباطرونا 
مناطق  يف  تكرارها  من  ومحذرة  ميمونة«  »اللة  كارثة  يف  املسؤولية 

أخرى.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
- عمال مناجم »بوظهر«ببني جتيت

السبت  يوم  فكيك،  باقليم  جتيت  ببني  منجم«بوظهر«  عمال  قام 
2020 بتنظيم مسيرة نحو مدينة بوعرفة احتجاجا على  13 يونيو 
تسريحهم من العمل بعد استئناف املنجم لنشاطه بعدما كان متوقفا 
تدخلت  جدد.وقد  بعمال  وتعويضهم  كورونا  جائحة  ظروف  بسبب 
السلطات العتراض سبيلهم ووعدتهم بإجراء حوار مت يوم االثنني 22 
يونيو 2020 عاد على أثره العمال للعمل لكن بشروط ال حتترم قانون 
الوطني  الصندوق  يف  تسجيلهم  عدم  مثل  من  يروج  ما  حسب  الشغل 
يستدعي  العمل.مما  سنوات  عن  والتعويض  االجتماعي  للضمان 
تواطؤ  وفضح  واملشروعة  العادلة  حقوقهم  ــرار  إلق معهم  التضامن 

السلطة مع الباطرونا.

- شركة لتصدير الليمون بالدار البيضاء
لشركة  وعامالت   عمال  نظم  »هسبريس«  ملوقع  يف  فيدو  حسب 
مختصة يف تصدير الليمون بالدار البيضاء وقفة احتجاجية أمام مقر 
تسريحهم/هن  على  احتجاجا   2020 يونيو   17 األربعاء  يوم  الشركة 
بهم/ التصريح  وعدم   )120 وتشريدهم/هن)عددهم/هن  العمل  من 
من  حرمهم/هن  مما  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  هن 

االستفادة من دعم صندوق كورونا.

مقر  يوجد  التي  املقاطعة  قائد  فان  العمال  الحد  تصريح  وحسب 

إدارة  الترابية كان قد وعدهم/هن بالتدخل لدى  الشركة يف دائرتها 
الشركة ملعاجلة املشكل.ال انهم/هن فوجئوا يوم األربعاء بعدم حضور 

أي مسؤول مما دفعهم/هن إلى االحتجاج.

- شركة »روزا فلور« باشتوكة ايت باها
فلور«مبقر  »روزا  شركة  وإدارة  العمال  نقابات  بني  اجتماع  عقد  مت 

2020  مت خالله  23 يونيو  ايت باها بتاريخ   إقليم  اشتوكة   عمالة  
األجراء  وضعية  بتسوية  املشغل  التزام  تضمن  اتفاق  محضر  توقيع 
يوما،   60 اجل  يف  تعويض  مقابل  الشغلية  العالقة  إنهاء  يف  الراغبني 
والتزامه بأداء أجرة 26 يوما لفائدة احلراس واملستخدمني خالل شهر 
الوطني  الصندوق  لدى  عامالت  سبع  وضعية  وتسوية   2020 يوليوز 
للضمان االجتماعي املقبالت على التقاعد إضافة إلى صرف تعويضات 
اإلدارة  بني  مشتركة  جلان  وتشكل  الشغلية،  العالقة  إنهاء  عن  لهن 
الراغبني يف االستمرار يف  لوائح األجراء  العمال/ات لتحديد  وممثلي 

العمل ولوائح الراغبني يف إنهاء العالقة الشغلية.

العمل  من  املطرودين/ات  فلور«  »روزا  شركة  عمال/ات  إلى  نشير 
 ) ش  م  )ا  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  لواء  حتت  واملنضوية 
يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة احتجاجا على طردهم/

هن بسبب االنتماء النقابي.

-عمال شركة«اوزون« للنظافة بالسعيدية إقليم 
بركان

حتت  املنضوون  بالسعيدية،   للنظافة  »اوزون«  شركة  عمال  قرر 
لواء االحتاد املغربي للشغل،   حسب بالغ لهم مؤرخ يف 17 يونيو 2020 

يونيو   22 االثنني  من  ابتدءا  شهر  ملدة  العمل  عن  اإلضــراب  مواصلة 
الثالثاء  أمام مقر عمالة بركان يوم  2020 وتنفيذ وقفة احتجاجية 
مقدمتها  ويف  كاملة  حقوقهم  انتزاع  اجل  من  وذلك   2020 يونيو   23
حقهم املشروع يف العمل القار وفق ما ينص عليه دفتر حتمالت تدبير 

قطاع الننظافة مبدينة السعيدية.

وكان العمال قد منعوا من تنظيم وقفة سابقة من طرف باشا مدينة 
بركان مما اعتبره العمال انحيازا للسلطة إلى جانب إدارة الشركة.
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
•  وجدة :

بالغ  لنقابة عمال شركة أوزون للنظافة بالسعيدية )االحتاد 
املغربي للشغل( :

قرر عمال الشركة يف اجتماعهم الذي عقد يوم األربعاء 17 يونيو 
من  تنفيذها  منع  مت  التي  االحتجاجية  الوقفة  بعد  مباشرة   2020
النضالية  معركتهم  يف  االستمرار  ببركان،  اإلقليمية  السلطة  طرف 
حقهم  مقدمتها  يف  و  منقوصة   غير  كاملة   حقوقهم  انتزاع  حتى   ،
تدبير  حتمالت  كناش  عليه  ينص   ما  وفق   القار   العمل  يف  املشروع 

قطاع النظافة مبدينة السعيدية، و ذلك ب :

االثنني  يوم  من  ابتداء   شهر  ملدة  العمل  عن  اإلضراب  مواصلة   •  
22 يونيو 2020

 • تنفيذ أشكال احتجاجية  موازية أمام مقر عمالة إقليم بركان. 
على   2020 يونيو   23 الثالثاء  يــوم  احتجاجية  بوقفة  ستنطلق 

الساعة الواحدة زواال.

توصل املكتب النقابي يوم 22 يونيو بقرار من باشا مدينة بركان:« 
باألمن  ــالل  إلخ شانه  مــن  االحتجاجية  الوقفة  هــذه  تنظيم  إن 
املتخذة  االحترازية  التدابير  مع  يتعارض  و  باملدينة،  العام  والنظام 
املواطنني،  صحة  و  سالمة  على  للحفاظ   العامة  السلطات  طرف  من 

يقرر  منع  هذه الوقفة....«

                                • كرامة ) إقليم ميدالت( :

كرامة  قيادة  أمــام  اعتصاما  يخوضون  املواطنني  من  مجموعة 
2020 واضعني الفتات حتمل  22 يونيو  اليوم االثنني  إقليم ميدلت، 
مطالبهم يف مدخل مقر القيادة مؤكدين أن مطلبهم شرعي و عادل. 
و هو احلصول على رخصة بناء متكنهم من حقهم يف الولوج للسكن. 

من داخل هذا املعتصم أكد أحد احملتجني السيد )إ. ك.( أنه جلأ 
مبعية مواطنني آخرين إلى االحتجاج لكونه ضاق درعا من التسويف 
مده  و  طلبه  معاجلة  يف  املعنية  اإلدارة  متارسه  الذي  »التجرجير«  و 
الرخصة  هذه  الستخالص  طلبا  قدم  أنه  علما  مسكن  بناء  برخصة 
بجميع  كرامة  قيادة  يف  املعنية  املصلحة  زود  و  تقريبا  عامني  منذ 
الوثائق الضرورية و املطلوبة. لكنه ما زال إلى يومنا هذا ينتظر دون 

جدوى، كما جاء على لسانه يف اتصال بصفحة كرامة 24.

قيادة  أمام  األرض  يفترشون  املعتصمون  زال  ما  األثناء،  هذه  يف 
املواطنني  اضطهاد  عن  التوقف  و  ملفاتهم  بتسوية  مطالبني  كرامة 
يرفض  كرامة  قيادة  قائد  أن  يؤكدون  الذي  الوقت  يف  هذا  إداريــا. 
أغلبهم  أن  و  خاصة  مصيرها،  معرفة  و  طلباتهم  ملناقشة  مقابلتهم 
و  الالئق.  للسكن  الولوج  يف  حقهم  على  للحصول  يسعون  أسر  أرباب 
يضيفون أنهم على استعداد خلوض أشكال تصعيدية يف حال لم يتم 

التجاوب مع مطالبهم. كما يحملون املسئولني ما آلت و ما ستؤول إليه 
األوضاع.

أمام قيادة گرامة من أجل احلق  ليلي   االعتصام مرفوق مببيت 
كل  رافضا   ، الشعب  ألبناء  ــة   اإلداريـ الشواهد  وتوفير  السكن  يف 
اجلماعة  وخاصة  باألمر    املعنيني   املسئولني   طرف  من  املتالعبات 
على  املسئولني  هم  ألنهم  البلدة  بهذه  احمللية  والسلطة  الترابية 

حلحلة هذا امللف.

لضمان  ضـــروري  وشــرط  مــقــدس  إنساني  حــق  السكن  يف  ــق  احل
الكرامة  ضمان  عناصر  من  ضروريا  عنصرا  وكذلك  الكرمية  احلياة 

اإلنسانية.......

كما أن هناك استفزازات  ومضايقات يتلقاها  بعض الشبان  )مثال 
املناضل الغالي محمد الشيغيات( من طرف عصابة وبلطجية مدعمة 

من النظام  على مستوى قيادة واد النعام ب بودنيب.

• سكورة )إقليم بوملان( :

يخرج ساكنة البلدة لالحتجاج على األوضاع الصحية املزرية التي 
سيدة  وفاة  يف  تسبب  الذي  الطبي  اإلهمال  منوذج  الساكنة.  تعيشها 

حامل باملركز الصحي ببلدة سكورة بإقليم بوملان،

و يذكر أن مدن و مراكز و دواوير  إقليم بوملان بدون استثناء تعيش 
أوضاعا كارثية بكل املقاييس و على جميع األصعدة و املستويات مما 
الذين  املسئولني  جميع  فشل  على  صريحة  ميدانية  شهادة  يشكل 
هدر  هو  املسؤولية  مناصب  يف  استمرارهم  أن  و  اإلقليم  على  تعاقبوا 
إقليم  أي  أو  بوملان  إقليم  مقدرات  و  لطاقات  استنزاف  و  العام  للمال 
بقرة  الالمسؤولني  لهؤالء  بالنسبة  بوملان  فإقليم  به،  يحلون  أخر 
حلوب متكنهم من تكديس الثروة يف مقابل قهر املواطنني و إفقارهم. 
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• امييلشيل ) إقليم ميدالت( :

الكبير  األطلس  ساكنة  جتــاه  والتهميش  اإلقــصــاء  سياسة  تواصل 
ميكن  ما  أقل  مطالب  أجل  من  والتظاهر  االحتجاج  سيتواصل  الشرقي 

القول عنها أنها أبسط شروط العيش.

يف هذا السياق و استمرارا يف االحتجاج الذي تخوضه ساكنة تغيغاشت 
)جماعة و دائرة إملشيل إقليم ميدلت جهة درعة تافياللت( منذ سنوات 
التي يندى اجلبني لكل  املطالب  و هي  الصالح للشرب  باملاء  عدة مطالبني 
21 و يف قلب األطلس اخلزان  من يحمل ضمير حي أن يسمع بها يف القرن 
املائي يف املغرب، خرجت الساكنة مجددا يومه 22 يونيو 2020 يف مسيرة 
سلمية احتجاجية سيرا على األقدام، رافعني لعدة مطالب ميكن إجمالها 

يف شعار » حماية اإلنسان يف حماية الطبيعة و مصدر عيشه«.

جتدر اإلشارة إلى أن مشروع املاء الصالح للشرب اخلاص بدوار تغيغاشت 
املجلس  يف  ممثلها  و  باحتجاجاتها  الساكنة  جهود  بتضافر  انتزاعه  مت 
وفق  للساكنة  العامة  للمصلحة  خدمة  جهدا  يدخر  لم  الذي  اجلماعي 
املنتخب  القريب كما جاء على لسان  أن األشغال ستبدأ يف  املستطاع، كما 
البئر  مكان  حتديد  قصد  املكان  لعني  املكلفة  اللجنة  معاينة  على  عالوة 

واخلزان.

ال ننسى أن نشير إلى مشروع سابق مت إفشاله من طرف أشخاص لغاية 
بالغرض  يفي  أن  دون  العام  املال  سبيله  يف  أهدر  مشروع  هو  و  أنفسهم،  يف 
نوايا  و  انتهازية  حلسابات  أنه  إال   2013 و   2012 بني  اجنــازه  مت  الــذي  و 

مسبقة لالغتناء من هذا املشروع من طرف جهات معينة، و يف هذا الصدد 
رفع الشباب شعار ربط املسؤولية باحملاسبة، محاسبة كل من كانت له يد 
الصالح للشرب.   املاء  الساكنتني من معانات  يف إفشال مشروع كان سيعفي 

طيلة هذه السنوات.

رفع  للشرب  الصالح  املاء  مشروع  أشغال  يف  بإسراع  املطالبة  جانب  إلى 
احملتجون مطالب ال تقل أهمية عن املاء.

 •   جطو يفضح برنامج “مدن بدون صفيح”

هدر 3200 مليار على »البراريك« واالنتخابات ساهمت يف تشويه املدن

دقيقة،  تقنية  صات  افتحا  للحسابات،  األعلى  املجلس  قضاة  أنهى 
ولم   ،2020 يف  عمليا  انتهى  الــذي  صفيح”  بــدون  “مدن  لبرنامج  ومالية 
رغم  مدينة،   85 يف  “ألبراريك”  على  القضاء  يف  الرئيسي  هدفه  يحقق 

إهدار 3200 مليار، طيلة 15 سنة، على عهد أربع حكومات.

بدون  مدن  برنامج  حول  مفصال  عرضا  قضاته  رفقة  جطو  وسيقدم 
ينتظر،   النواب،  مبجلس  املالية  املراقبة  بلجنة  )الثالثاء(،  اليوم  صفيح، 
دولة،  وكتاب  وزراء  بينهم  املسئولني  كبار  من  كبير  لعدد  مزلزال  يكون  أن 
وكذا  املدينة،  وسياسة  الوطني،  التراب  ــداد  وإع السكنى  قطاع  دبــروا 
مديري شركات عمومية، ورجال السلطة ومنتخبون من مختلف األحزاب، 
من رؤساء بلديات ومستشارون، ورؤساء مجالس أقاليم وعماالت، وجهات.

وأضافت املصادر أن قضاة جطو دققوا يف العراقيل التي حالت دون إنهاء 
عمليات الترحيل يف وقتها، جراء تناسل “البراكة الواحدة”، وإعادة تفريخ 
إذ استهدف  الكبرى واملتوسطة،  مدن صفيحية جديدة، يف ضواحي املدن 
البرنامج إعادة إسكان 270 ألف أسرة، فتزايد العدد إلى ما يفوق 450 ألفا.

“البراكة” عبر  انتشار  االنتخابات ساهمت يف  أن فترة  املصادر  وكشفت 
استغالل بشع لفقر املواطنني، مبساعدتهم على اقتناء “البراكة” بخمسة 
بناء  عن  الطرف  وغــض  القروية،  األســر  جتميع  قصد  وسبعة،  ماليني 
“البراكة” الواحدة لضمان سكن ألبناء تزوجوا، وتسهيل عملية  لـ  طوابق 
مد احلي الصفيحي بالكهرباء، مقابل حتصيل أصوات انتخابية، بتواطؤ 
من  إقالته  متت  من  بينهم  السلطة،  ممثلي  وبعض  نافذين  مرشحني  بني 

منصبه.

سكان  لترحيل  العقار،  معضلة  حل  من  عمومية  شركات  تتمكن  ولم 
“الشياع”،  نظام  تدبير  حتت  توجد  التي  األراضي،  شراء  يتم  إذ  الصفيح، 
كما  الصفيح.  على  القضاء  عملية  تعرقل  كثيرة  قضائية  دعاوى  فترفع 
يحصل تالعب يف منح أراض، أو شقق، ملن لم يسكن قط يف “البراكة” بينهم 
منتخبون محليون يف مجالس ترابية، ومناضلون يف أحزاب، ومقربون من 

مسئولني.

وقالت املصادر إن مسئولني غيروا مسار صرف بعض األموال املخصصة 
العتيقة،  باملدن  للسقوط  اآليل  السكن  ترميم  إلى  الصفيح،  على  للقضاء 
األهمية  وأن  قاطنيها،  رؤوس  على  تسقط  ال  حتى  أولوية  اعتبرت  التي 
يجب أن يحظى بها أيضا قاطنو السكن العشوائي الذين يشكلون أحزمة 
تأخر  أن  إلى  مشيرة  القرى،  سكان  من  ماليني  نزوح  جراء  جديدة،  بؤس 
إصدار مراسيم زجر املخالفات يف مجال التعمير، ساهم يف استمرار البناء 

العشوائي، و”البراكة”.

26 مدينة،  59 مدينة، ولم تبق سوى  ومت القضاء على دور الصفيح يف 
تتناسل  ال  حتى  االصطناعية،  األقمار  عبر  املراقبة  عملية  تفعيل  مع 

“البراريك”.

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية



6الـنـشـرة
العدد : 21   

 اخلميس  25 يونيو  2020 

 تطورات الحالة الوبائية باملغرب
اإلجــمــالــي  الــعــدد  أن  عــلــى  املــغــربــيــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
أفــادت  كما  حالة.   10907 إلــى  املغرب  يف  بالفيروس  للمصابني 
وفاة  حالة   216 تسجيل  مت  أنه  أيضا  القطاع  على  الوصية  الوزارة 
املستبعدة  احلاالت  عن  أما   . استشفاء  حالة   8468 تسجيل  وعن   .

حالة.  580850 بلغ  فقد  سلبية،  مخبرية  حتاليل  بعض 

يوميا  إصابة  حالة   1000 يسجل  قد  املغرب  خبير: 
احلجر... رفع  بعد  بـ«كورونا« 

والتقنية  العلمية  اللجنة  عضو  وخبير  بروفيسور  أعــلــن 
لـه  تصريح  يف  اجلائحة،   وتدبير  بتتبع  املكلفة  الصحة،  بوزارة 
تطور  بخصوص  املعطيات  من  مجموعة  عن  عربي«  ل«تيلكيل 
بخصوص  خطر  ســؤال  عن  ويجيب  املغرب،  يف  الوبائية  احلالة 
الثانية  املرحلة  دخول  بعد  املستجد  بـ«كورونا«  اإلصابات  ارتفاع 
إن  الــعــبــارة،  بصريح  قــال  حيث   ، الصحي  احلجر  تخفيف  مــن 
ينتظر  كامل،  شبه  بشكل  الصحي  احلجر  تخفيف  وبعد  »املغرب 
بالفيروس  إصابة  حالة   1000 القادمة  األيــام  خالل  يسجل  أن 

العمومية  الفضاءات  من  مجموعة  »فتح  أن  وأضــاف  اليوم«،  يف 
والترفيهية،  واملهنية  التجارية  األنشطة  من  مبجموعة  والسماح 

املغاربة«. بني  العدوى  انتقال  يف  يتسبب  سوف 

والتقنية  العلمية  اللجنة  عضو  واخلبير  البروفيسور  وشدد 
أيام،  املسجلة منذ  »ارتفاع عدد اإلصابات  أن  الصحة، على  بوزارة 
بشأن  السلطات  وقرارات  اللجنة،  به  توصي  كانت  ما  صحة  يؤكد 
احلجر  فرض  أن  وتظهر  املاضية،  األشهر  طيلة  الصحي  احلجر 
انتشارها  ومنع  اجلائحة  يف  للتحكم  األجنع  الوسيلة  كان  الصحي 
)كــورونــا(  فــيــروس  عــن  الكثير  الــشــيء  نــعــرف  نكن  لــم  ــت  وق يف 

. » ملستجد ا

وبائية  بؤرة  ظهور  عن  يعلن  اإلدماج  و  الشغل  وزير 
بطنجة... رونو  بشركة 

تصريح  يف  أمكراز،  محمد  املهني  واإلدمــاج  الشغل  وزير  أعلن 
لتفشي  جديدة  صناعية  بؤرة  ظهور  عن  عربي«  ل«تيلكيل  لـه 

لشركة  اإلنتاجية  الوحدات  بأحد  املستجد،  »كورونا«  فيروس 
طنجة. مدينة  نواحي  أجنرة«،  »فحص  مبنطقة  املتواجدة  »رونو« 

الوزير  أوضح  الصناعية،  البؤر  ظهور  استمرار  على  تعليقه  ويف 
وبرر  ينزعجوا«،  ال  أن  املغاربة  على  »ينبغي  أنه  أمكراز  محمد 
واعية  واحلكومة  جدًا،  عاد  أمر  صناعية  بؤر  »ظهور  بالقول:  ذلك 
سوف  املستجد  )كــورونــا(  بفيروس  اإلصــابــة  ــاالت  ح عــدد  بــأن 
الصحي،  احلجر  تخفيف  من  الثانية  املرحلة  تطبيق  بعد  ترتفع 

به«. متحكم  غير  الوبائي  الوضع  أن  يعني  ال  هذا  لكن 

استثنائية  إجراءات  تعتمد  والتعليم  التربية  وزارة 
البكالوريا... حلراسة 

والتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
اجراءات  عدة  تعرف  السنة  لهذه  البكالوريا  امتحانات  أن   املهني 
بكل  االساتذة/ات   جميع  على  االعتماد  سيتم  حيث  استثنائي 
االمتحانات  مراقبة  و  حراسة  بعملية  للقيام  التعليمية  االسالك 
توزيعهم  فسيتم  االبتدائي  التعليم  اساتذة/ات  يخص  ما  يف  وأما   ،
اخر  حسب  تقرر  ــرى  أخ جهة  ومــن   . االمــتــحــانــات،  مــراكــز  على 
اعفاء  البكالوريا  المتحانات  بالتحضير  املتعلقة  باالجتماعات 

البكالوريا. امتحانات  مراقبة  من  الفئات  من  مجموعة 

الذين  ــذة  ــات واالس احلــوامــل  اعــفــاء  على  االتــفــاق  مت  حيث 
امللفات  ارســال  الفئات  هذه  وعلى  املزمنة.  االمــراض  من  يعانون 
املرضية  حالتهم  تتبث  التي  شهادة(  او  طبي  تقرير  )اي  الطبية 
على  االمر  بهذا  مكلفة  خليات  االقليمية.وستقوم  املديريات  الى 
من  صحتها  من  والتأكد  امللفات  باستقبال  مديرية  كل  مستوى 
املديريات  عليها  تتوفر  التي  البيانات  قاعدة  الى  الرجوع  خالل 

احلوامل. بخصوص  خاصة  االقليمية 

باالستجابة  الوطنية  التربية  لوزارة  مطالبتها  جتدد   :   FNE
واحلية  املناضلة  القوى  كافة  وتدعو  العليمية  الشغيلة  ملطالب 
احلقوق  على  املتتالية  الهجومات  ومواجهة  الوحدوي  للنضال 

ت با ملكتسا ا و

يف  الدميوقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية  اجلامعة  أعلنت 
تخص  قضايا  لعدة  تدارسه  عن   2020 يونيو   18 يوم  له  بيان 
ووزارة  احلكومة   مطالبته  جتديد  عن  فسجل  التعليمية  الساحة 

الوطن التربية 

فئاتها  بكل  التعليمية  الشغيلة  ملطالب  باالستجابة  يــة 
املتفق  بالفئات  اخلاصة  التعليمية  املراسيم  إخــراج  ضــرورة  مع 
حاملي   – التربوية  اإلدارة   ( السابقة  احلوار  جلسات  يف  عليها 
والتخطيط....(  التوجيه   – سلكهم  خارج  مكلفني   – الشواهد 
يطالب  و  املعفيني  و  املرسبني  األساتذة/ات  مع  تضامنه  أعلن  كما 
نساء  يدعو  أنه  أضاف  و  عنهم،  الضرر  رفع  وز  بإنصافهم  الوزارة 
الصف  ووحدة  التعبئة  يف  االستمرار  الفئات  بكل  التعليم  ورجال 
والــقــرارات  املــطــروحــة  التحديات  ومــواجــهــة  املطالب  لتحقيق 
كما  التاريخية  املكاسب  من  تبقى  ما  عن  التراجعية  الرجعية 
ببالدنا  احلية  الــقــوى  وكــل  املناضلة  النقابية  احلــركــة  تدعو 
قضايا  وكافة  العمومي  التعليم  عن  الدفاع  و  الوحدوي  للنضال 

التعليم... رجال  و  نساء 
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب
القطاع العمالي للنهد الدميقراطي يطالب باالستجابة 
ملطالب عمال أمانور و يحمل السلطات احمللية مسؤولية ما 

ستؤول له أوضاعهم...

أعلن القطاع العمالي للنهج الدميوقراطي يف بيان له يوم 17 يونيو 
2020 عن تضامنها املطلق مع عمال أمانور و عائالتهم على صمودهم 
وإصرارهم  اخلامس   شهره  قارب  الذي  املفتوح  إضرابهم  يف  البطولي 
املسؤولية  حتميله  عن  أعلن  كما  املشروعة  مطالبهم  حتقيق  على 
للسلطات احمللية اجتاه أوضاع العمال و عائالتهم و عن غضها الطرف 
عن االنتهاكات السافرة التي يتعرضون لها من طرف مسؤولي الشركة 
و دعا كافى الهيئات الدميوقراطية و التقدمية و كا املناضلني/ات إلى 
إرجاع  حلني  املشروعة  و  العادلة  لقضيتهم  الدعم  و  املساندة  تكثيف 

العمال

وزارة التربية و التعليم تعد مشروعا لتسقيف أسعار 
املدارس اخلاصة....

الوطنية  التربية  ــر  وزي ــزازي،  أمـ سعيد  أن  أشكاين  موقع  أعلن 
على  العمل  باشر  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 

مشروع لتسقيف أسعار املدارس اخلاصة.

يسمح  مرسوم  مشروع  إعداد  على  تعمل  الــوزارة  أن  أمزازي  وأوضح 
البنية  و  معامالتها  رقم  أساس  على  اخلاصة  املدارس  أسعار  بتسقيف 
التحتية التي تتوفر عليها ومدى جودة عروضها التعليمية. كما أبرز 
أن الرسوم الدراسية التي تبدأ برسوم التأمني تختلف من مؤسسة إلى 

أخرى يف مبالغ تتراوح بني 400 درهم و1500 درهم يف السنة.

النهج الدميوقراطي يعلن عن منظوره للخروج من 
احلجر الصحي....

2020 عن منظوره لفترة  21 يونيو  الدميوقراطي يوم  النهج  أعلن 
ويف  الشعبية  اجلماهير  اعتبرأن  حيث  الصحي  احلجر  من  اخلــروج 
مقدمتها الطبقة العاملة عاشت وافر احلظ يف املعركة مع هذه اآلفة من 
خالل مواجهة الفيروس مباشرة يف مقرات العمل أو بالصمود يف املنازل 
النفسية  والضغوط  والعوز  واخلصاص  الشغل  فقدان  إكراهات  رغم 
دولة  فإن  املقابل  يف  العمومية  اخلدمات  وغياب  الدولة  دعم  وضعف 
والسماح  الباطرونا  جلشع  االستجابة  فضلت  قد  والفساد  االستبداد 
تلزمها  أن  فعوض  الفيروس؛  خلطر  والعمال  العامالت  بتعريض  لها 
اخلدماتية  أو  اإلنتاجية  الوحدات  يف  لألجراء  بالفحوصات  بالقيام 
كشرط لالستمرار يف العمل جندها قد سمحت لها مبواصلة اإلنتاج يف 

ظل شروط تغيب عنها أبسط شروط الصحة والسالمة.

و طالب مبتابعة عملية اخلروج من احلجر الصحي بتدرج؛ وتوزيعها 
على عــدة مــراحــل، ومــراعــاة الــفــوارق بــني اجلــهــات واألقــالــيــم وبني 
واملواطنني  املواطنات  فئات  وبني  واخلدماتية  اإلنتاجية  القطاعات 
حسب قدرتهم على مقاومة الفيروس، و إجراء فحص شامل للعامالت 
بؤر  ولكثرة  فيها،  يعملون  التي  الشروط  خلطورة  اعتبارا  والعمال 
العمل  يف  منها  مهمة  نسبة  والستمرار  اإلنتاج،  مؤسسات  يف  العدوى 

خالل مدة احلجر الصحي.

وضمان  جتويد  أجل  من  الضرورية  التجهيزات  بتوفير  طالب  كما 
املواطنات  حلاجيات  االستجابة  على  العمومية  اخلــدمــات  ــدرة  ق
الذين  وإرجــاع  اجلائحة،  بسبب  األجــراء  تسريح  رفض  و  واملواطنني 
طالب  و  الصحي  واحلجر  الطوارئ  حالة  بسبب  العمل  عن  توقفوا 
الضمان  صندوق  يف  والعمال  العامالت  جميع  لتسجيل  حملة  بإطالق 

االجتماعي سواء يف القطاع املهيكل او غيراملهيكل.

شبيبات اليسار تدعو القوى الدميوقراطية و التقدمية 
لاللتفاف و النضال الوحدوي عن احلقوق االجتماعية 

واالقتصادية 

يونيو   23 يوم  لها  بالغ  يف  الدميوقراطي  اليسار  شبيبات  أعلنت 
2020 عن وضع برنامج للنضال و الترافع على مجموع نقط من بينها 
واخلدماتية  والفالحية  الصناعية  الةحدات  والعاملات  العمال  واقع 
والتي عرفت ظهور بؤر وبائية نتيجة غياب إجراءات السالمة والوقاية  
من  ومتكينهم  االجتماعي  بالضمان  والعامالت  العمال  وتسجيل 
حقوقهم/هن الشغلية ومواجهة أوضاع قطاع التعليم و باقي القطاعات 
و  الدميوقراطية  القوى  كافى  دعت  كما  عمومية  صحة  من  احليوية 
التقدمية إلى اإلسهام يف هذا البرنامج دفاعا عن حقوق بنات و أبناء 

الشعب املغربي.

إحياء احلراك الشعبي مبنطقة متاسينت احتجاجا 
على حرمان الفئات املتضررة نتيجة وباء كورونا...

إحياء  »متــاســيــنــت«  منطقة  ســكــان  أن  هسبريس  مــوقــع  أعــلــن 
حرمان  نتيجة   ، الشعبي«  إطــار«احَلــراك  يف  امليدانية  االحتجاجات 
بعض الفئات املتضررة من األزمة الوبائية من »دعم صندوق كورونا«، 
ُمطالبني السلطات املسؤولة باالستفادة من تعويضات حالة »الطوارئ 
أن  قبل  احملتجني،  حناجر  به  صدحت  الذي  املطلب  وهو  الصحية«، 
السكان  التي يعتزم  املطالب االجتماعية،  املسيرة مجموعة من  ترفع 

إثارتها يف مسيرة أخرى غدا اخلميس.

وانطلقت املسيرة االحتجاجية من ساحة »حدو اقشيش«، لتجوب 
البلدة  مستوصف  إلــى  السكان  توجه  إذ  املدينة،  شــوارع  مختلف 
للمطالبة بتحسني جودة اخلدمات الصحية، قبل أن ينتقل احملتجون 
إلى أمام قيادة املنطقة، ليعقب ذلك االحتجاج أمام مقر اجلماعة، مع 
اعتصام مؤقت أمام »بريد املغرب«، لُيقرروا خوض مسيرة احتجاجية 

خارج البلدة، لكن السلطات احمللية قامت بتطويقها.

تضرروا  املنطقة  سكان  »كــل  أن  الفعاليات   مــن   مجموعة  وتــرى 
التعويضات  من  يستفيدوا  أن  دون  للغاية،  كبير  بشكل  اجلائحة  من 
املخصصة لهذا الصدد، إلى جانب عبثية عملية توزيعها«، مؤكدة أيضا 
احتجاجات  بدورهم  يخوضون  املدينة  يف  األجرة  سيارات  »مهنيي  أن 
عن  توقفوا  أنهم  علما  املالي،  الدعم  غياب  بسبب  موازية  ميدانية 
املعنية  السلطات  وداعية  الصحية«،  الطوارئ  حالة  إقرار  منذ  العمل 
اإلشكاالت  مختلف  جتاوز  قصد  احملتجني،  ملطالب  »االستجابة  إلى 

التي يشكو منها سكان البلدة«.
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مختلف  يف  االنــســان  وحــقــوق  احلــريــات  انــتــهــاك  يستمر 
جائحة  تفرضها  التي  الــطــوارئ  قوانني  ظل  ويف  الواجهات 
وحقوق  باحلريات  للمس  صــارخــة  منــاذج  19،وهـــذه  كوفيد 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع  بعض  ترصدها  كما  االنسان 

االجتماعية. واملواقع  االنسان 

العامة احلريات   

حجاج   بسيدي  الهيأة  لفرع  مسؤولني  ثالثة  اعتقال  مت    .  

من  تظلم  لرسالة  حجاج  سيدي  لباشوية  تقدمهم  اثــنــاء 
انتظر  الشرطة.)يف  أعــوان  ممارسات  بسبب  املقاهي  اربــاب 

للهيأة( بيان  اصدار 

»النية  من  كل  بامحمد  بقرية  الشرطة  مفوضية  استدعت   
»يوم  احميدة  السليماني  و«  مجاهد«  السالم  'وعبد  هشام 
احملكمة  لــدى  امللك  وكيل  امــام  لتقدميهم   2020 يونيو   22
رئيس  طرف  من  كيدية  شكاية  خلفية  على  وذلك  االبتدائية 

بامحمد  بقرية  االمنية  املنطقة 

لــلــمــلــك لـــدى مــحــكــمــة االســتــئــنــاف  ــام  ــع ال بـــالغ الــوكــيــل 
لالميمونة  كارثة  يف  قضائي  بحث  اجراء  عن  يعلن  بالقنيطرة 
اجل  من  وذلك  امللكي  للدرك  الوطنية  الفرقة  الى  به   عهد 
مجموعة  إصابة  اى  ادت  التي  اجلنائية  املخالفات  حتديد 
اجل  ومن  كورونا  بفيروس  الفالحني  والعامالت  العاملني  من 

األثر. ترتيب  وسيتم  ذالك  عن  املسؤولة  اجلهات  حتديد 

خرق  يف  يتعنتون  املخزن  دولــة  يف  حكوميني  مسؤولون   –
حقوق  ضــرب  يف  الهمجية  ســلــوكــاتــهــم  ويــبــررون  الــقــانــون 
يف  حتى  بــل  االجتماعية  التغطية  يف  فقط  ،ليس  العمال 
احلقوق  من  وغيرها  العمل  وســاعــات  لالجور  ــى  االدن احلــد 

صندوق  يف  كاتبته  يسجل  لم  باملغرب  اإلنسان  حقوق  وزير 
العمل  من  سنة  عشرين  من  أزيــد  بعد  االجتماعي  الضمان 
والــد  مــن  انــتــزعــه  الــتــزام  تــقــدمي  عبر  ــذا  ه تصرفه  ويــبــرر 
مرضها  أثاء  للضحية  قدمت  ومنن  صدقات  يتضمن  الضحية 

االجتماعي, الضمان  صندوق  يف  التسجيل  رفضها  بعد  أو 

االستغالل  يدين  الدميوقراطي  للنهج  النسائي   القطاع   
املخزني  النظام  بتواطؤ  الباطرونا  تنهجه  التي  البشع 

ميمونة.... بلال  العاملة  للطبقة 

الدميوقراطي  للنهج  النسائي  القطاع  سكرتارية  أعلنت 
الفاجعة  بشأن    2020 يونيو   20 يوم  أصدرته  لها  بيان  يف 
معامل  و  الــزراعــيــة  الــضــيــعــات  وعــمــال  بــعــامــالت  ــت  أمل الــتــي 
القنيطرة  بإقليم  ميمونة  لــال  مبنطقة  الــفــراولــة  تلفيف 
ــدت  ــع ــاء وت ــوبـ الـ ــت بــــؤرا جـــديـــدة لــتــفــشــي  ــح ــب ــث أص ــي ح
سليمان  ســيــدي  بــدواويــر  ممــوزعــة  إصــابــة   600 احلصيلة  
للشروط  تام  غياب  يف  قاسم  وسيدي  والقنيطرة  والعرائش 
مع  املطلق  تضامنها  تعلن  أنها  وأضافت  والوقائية  الصحية 

بشدة  وأدانــت  وذويهم/هن  والعمال  العامالت  من  الضحايا 
لــإجــراءات  تطبيقها  وعــدم  البشع  واستغاللها  الباطرونا 
تواطؤ  أيــضــا  واستنكرت  اإلنتاجية  بــالــوحــدات  الوقائية 
الــوحــدات  على  اإلبــقــاء  يف  الــبــاطــؤونــا  مــع  املخزني  النظام 
والقوى  النقابية  احلركة  دعت  كما  والزراعية   اإلنتاجية 
الطبقة  إلنقاذ  عملية  خطوات  اتخاذ  إلى  الدميوقراطية 

الكادحني/ات. وعموم  العاملة 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


