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االنتخاابت املهنية والوحدة النقابية
يونيو   16 يوم  مقررا،أجريت  كان  كما 
ملندوبي  املــهــنــيــة  االنــتــخــابــات   2021

العمال وألعضاء اللجان الثنائية لألجراء 
انتخابية  مناسبة  العام.وكأي  القطاع  يف 
والنقابات  النقابية  املركزيات  تنخرط 
كل  فيها  تستعمل  حملة  يف  القطاعية 
املنتخبني  من  عدد  بأكبر  للفوز  األسلحة 
لــتــحــصــل الــنــقــابــة عــلــى صــفــة األكــثــر 
املوضوع  القانوني  الفخ  وهــو  متثيلية، 
ومن  النقابي  التقسيم  أجل  من  بإحكام 
املنخرطني.ومتيز  صفوف  تفتيت  أجــل 

أهمها: مبسلكيات  واملناضلون  املناضالت 

النقابيون  واملناضلون  فاملناضالت   -
النقابية  حملتهم  يخوضون  الــنــزهــاء 
ومنها  الشغيلة  مصالح  يستحضرون  وهم 
ــرورة الـــوحـــدة الــنــقــابــيــة. لــذلــك ال  ــ ض
عامل  النقابية  حمالتهم  مــن  يجعلون 
حملتهم. تنتهي  ملا  التقسيم  او  التشرذم 

يصبون  وال  املستقبل  يــســبــون  ال   -
وإمنا  النقابي  التشتيت  طاحونة  يف  املاء 

رفاقية. وبروح  مستقبال  للوحدة  يبنون 

يف  سببا  حملتهم  مــن  يجعلون  ال   -
الــوحــدة  مــن  والــعــامــالت  العمال  تنفير 
احلقد  ويؤججون  يسفهون  ملا  النقابية 
النقابات  يف  ورفــاقــهــم  رفيقاتهم  على 

األخرى.

النقابية  التعددية  بأن  واعون  إنهم   -
صف  لتمزيق  الــبــدايــة  مــنــذ  نــصــب  فــخ 
أعداء  ملصالح  وتسخيرها  العاملة  الطبقة 

والعامالت. العمال  وخصوم 

النوعيون  واملــنــاضــلــون  فــاملــنــاضــالت 
هم/ن:

اللجان  انتخاب  معركة  يخضن  من   -
الــثــنــائــيــة واملـــنـــاديـــب بــــروح رفــاقــيــة 
يــحــافــظــون عــلــى الـــوحـــدة الــنــضــالــيــة 

النقابية. للوحدة  املستقبل  ويصونون 

الطبقة  صــف  ــدة  وح مشعل  حملة   -
العاملة والشغيلة. هم وهن من لم يزرعوا 
يف  رفاقهم  حــق  يف  والتخوين  األحــقــاد 

األخرى. املركزية 

ودعاة  واملخونني  احللقيني  ينبذ  من   -

الصف. تشتيت 

- من يخوض املعارك مبوضوعية،يبني 
ــاوز  ــتــزم بــإصــالح وجتـ ــه ويــل ــوت نــقــط ق
قوتهم  بنقاط  خلصومه  هفواته.يعترف 
يفضح  بشرف.  سينافسهم  بأنه  ويلتزم 
جتاه  جرائم  من  به  تقوم  وما  الباطرونا 
املسخرة  وأجهزتها  الدولة  يفضح  العمال. 

الباطرونا.  مصالح  خلدمة 

أهمية  لــشــرح  وقــتــا  يــخــصــص  ــن  م  -
االلتحاق  وضرورة  املكافح  النقابي  العمل 
العمل  لتحصني  القواعد  ودور  بالنقابات 

النقابي.

فعليهم  املــاركــســيــون  املــنــاضــلــون  أمــا 
وقتهم  من  معتبرة  حصة  تخصيص  واجب 
املستقل  ــزب  احل بناء  أهمية  ليشرحوا 
احلصني  احلصن  وهــو  العاملة،  للطبقة 

املوحد. النقابي  للعمل 

وحتافظ  مباراة  تخوض  أن  أصعب  فما 
الطبقة  مصالح  خدمة  وعلى  املبادئ  على 
ثم  النضالية  وحــدتــهــا  وأولــهــا  العاملة 

لتنظيمية. ا



2صوت العمال والكادحين 
العدد :  35   

 اجلمعة  18  يونيو  2021 

مناديب العمال : آلية بدون أدوات ملواجهة 
الديناصورات

عن  وتدافع  املغرب  يف  الباطرونا  متثل  واحــدة  هيئة  توجد  املشهد،  يف 
الهيئة  املغرب. لكن لهذه  العام ملقاوالت  الدولة  وهي االحتاد  مصاحلها لدى 
امتدادات سلطوية داخل كل مؤسسات الدولة وإداراتها ،ولها حصانة مخزنية 

يف  وتشارك  والرأسمال  اإلنتاج  وسائل  متلك  ألنها  مكشوف  بشكل  منحازة 
بل  داخله.  حقائب  و  متثيلية  لها  و  عليه  وتؤثر  وتوجهه  احلكومي  القرار 
احلاكمة  الطبقية  الكتلة  مصالح  يخدم  مبا  »التشريعي«  القرار  يف  تؤثر 
خادمة االمبريالية ورأسماليتها.و امتدت عجرفتها إلى جداول أعمال بعض 
من  لتنتزعه  اإلضراب  سالح  حول  ومساومتها  ملقايضتها  النقابية  القيادات 

يد الشغيلة و العمال/ات.

الطبقة  فتوجد  الطبقي،  التكتل  لهذا  املقابل  اآلخــر  امللعب  نصف  أما 
وبدنيا  ماديا/اجتماعيا  واألكبر  األول  املتضرر  و  العمل  لقوة  املالكة  العاملة 
النقابات  بعشرات  ممثلة  تكون  أن  لها  ــد،  وُأري برمتها،  اإلنتاج  عملية  من 
بداعي التعددية املفترى عليها. أما الغرض امُلبّيت و الهدف من هذه البلقنة 
داخل  داخل  والُفرقة  الشتات  تأبيد  هو  التسميات،  يف  واالختالف  والتعدد 
تقرير  عن  وإلهائها  بيدها  وحدتها  تضرب  وجعلها  العاملة  الطبقة  جسم 
الوعي  على  والتشويش  إضعافها  على  إال  تعمل  ال  وهمية  مبعارك  مصيرها 
يقضي  ثوري  سياسي  وعي  إلى  حتويله  دون  واحليلولة  للعمال/ات  اجلمعي 
الطبقة  أن  إدراك  من  ينطلق  الذي  الوعي  وهو  البرجوازي.  االستغالل  على 
املزري ويجب أن يفرز وعيا بوحدة املصير  العاملة هي أكثر وحدة يف واقعها 

واألهداف.

السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل ميلك مناديب العمال األدوات واآلليات 
املصنع  وخــارج  داخــل  الباطرونا؟  واستبداد  غطرسة  ملواجهة  احلقيقية 

والشركة؟ 

عمال  متثيل  يف  دوره  ينحصر  الشغل  قــانــون  حسب  العمال  مــنــدوب 
ما  غالبا  متثيليته  أن  يعني  الشركة.  إدارة  لدى  إنتاجية  وحدة  ومأجوري 
تكون محصورة و مكبلة بسريان العملية اإلنتاجية داخل املعمل الذي حتبذ 
إدارته أن يتكلم لها املندوب /العامل عن املشاكل التقنية و اللوجستية، وأن ال 
يتعدى دوره و اهتمامه إلى احلقوق االقتصادية و االجتماعية للعمال/ات، 
وأن ال يتدخل يف قضايا التسريح و األجر و العقوبة، أو التعبئة لإلضراب أو 

تنظيم التحسيس والتوعية والتكوين املوجه للعمال حول قضايا ومواضيع 
تساهم يف رفع وعيهم النقابي والسياسي.

ولضمان   ، الباطرون  مصالح  على  العمالي  الوعي  خطر  ــدرء  ول لهذا، 
أن يهدد  وإزالة كل ما من شأنه  وتأبيدها وعزل  استدامة شروط االستغالل 
هذه الشروط ،جلأت إدارات عدة شركات إلى طرد و تسريح العمال املناديب 
وحتى امُلشِكلني ملكاتب نقابية وخصوصا الكفاحية منها و اجلادة، قبل حلول 
لباقي  موجهة  ممنهجة  استبدادية  إجراءات  وهي  املناديب،  انتخاب  موعد 
الراقي،  النقابي  العمق  ذات  املهمة  هذه  من  لتخويفهم  والعمال  العامالت 
وترهيبهم مما قد تكلفه من آثار على استقرارهم الشغلي و تدخلهم يف دوامة 
العودة مرهونة بشروط  العمل. وغالبا ما تكون  إلى  العودة  النضال من أجل 
الصناعي  اخلــاص  القطاع  يف  الصدد  هذا  يف  التجارب  أكثر  وما  مجحفة. 

واخلدماتي والقطاع الفالحي. 

أو  جدا،  كثيرة  هي  و  نقابية  مكاتب  بها  توجد  ال  التي  املصانع  داخل  أما 
تلك التي كانت فيها مكاتب و لم يعد لها وجود بسبب ما تعرض له أعضاؤها 
احلقوق  بأحد  للمطالبة  العمل  عن  إلضراب  خوضهم  أو  احتجاجهم  نتيجة 
الشغلية املشروعة ،فداخل هذه الشركات و املعامل ،تلجأ اإلدارة إلى« تعيني 
خطوط  ضمن  بها  سيقومون  التي  األدوار  لهم  وحتدد  عمال/ات  »مناديب 
للطبقة  والسياسية  :النقابية  االستراتيجية  املصالح  تالمس  ال  حمراء 
دورة  دميومة  تعرقل  وال   ، ورغباته  الباطرون  مصالح  تخدش  وال   ، العاملة 

اإلنتاج. 

ال  عملها،  مقرات  أسوار  خارج  العاملة  فالطبقة  كله،  هذا  من  األفظع  أما 
داخل  وال  البرملان  داخل  طموحاتهاال  وعن  عنها  يدافع  و  ميثلها  من  متلك 
يناضل  الذي  السياسي  الذراع  مبتورة  اآلن  حلد  واملجالس،وهي  املؤسسات 
من أجل مصاحلها اآلنية و االستراتيجية. كما انها متروكة ملواجهة مصيرها 
بدون سالح تنظيمي يؤهلها سياسيا ويسلحها نظريا وفكريا لقيادة نضاالتها 
الطبقية  احلرب  هذه  غمار  داخل  البرجوازية  أركــان  تزعزع  أركــان  بهيئة 
املمتدة داخل كل مناحي احلياة وكل دواليب الدولة. سالح يوازي النضاالت 
وينسج  العاملة  الطبقة  صف  يوحد  الــذي  السياسي  بالنضال  النقابية 
يف  التاريخي  دورها  للعب  يؤهلها  و  واملظلومني  املفقرين  باقي  مع  التحالفات 

التغيير الثوري الوطني الدميقراطي الشعبي. 

الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل  للحزب  التاريخي  الدور  إنه 
العمال  ماليني  صــدور  على  جاثمة  احلاكمة  الطبقة  ستظل  بدونه  الــذي 
والكادحني ، وحتيك املقاسات وتضبطها يف كل عملية انتخابية سواء أكانت 

ثنائية أو مناديبية أو تشريعية أو محلية. 

عمال الوساطة الفوسفاطيني بخريبكة
النقابة  إطــار  يف  املنضوون  الفوسفاط،  وراش  بأ  الوساطة  عمال  نظم 
وقفة  للشغل،  الدميقراطية  الكونفدرالية  يف  العضو  للفوسفاط  الوطنية 
أبناءهم  رفقة  دير  بني  معمل  أمام   2021 يونيو   12 السبت  يوم  احتجاجية 
وعائالتهم احتجاجا على التوقيف الذي طالهم بحجة انتهاء الصفقة بعد 
اشتغالهم باوراش املؤسسة ملا يقارب 17 سنة ، ودفاعا عن حقهم يف االستمرار 

يف الشغل.

سنة  اإلدمــاج  من  اإلقصاء  ضحايا  من  وهم   ، احملتجون  العمال  قرر  وقد 
يف  املشروع  مطلبهم  حتقيق  حتى  النضالي  برنامجهم  يف  االستمرار   ،  2011

العودة للعمل.

 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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العمال الزراعيون بضيعة هشام الكروج بربكان
يشتغل يف ضيعة »دومني شاطر« اململوكة للبطل الرياضي هشام الكروج 
21 عامال ميارس عليهم أبشع أشكال االستغالل والتعسفات مبا فيها هزالة 
ابسط  من  واحلــرمــان  ــددة  احمل أوقاتها  يف  صرفها  انتظام  وعــدم  ــور  األج
كما  العمل  من  التعسفي  والطرد  الشغل  مدونة  عليها  تنص  التي  احلقوق 

العمال. حدث مؤخرا ألحد 

الوطنية  للجامعة  اجلهوي  املكتب  من  وفد  قام  العمال  دعم  إطار  ويف 
املذكورة  بالضيعة  للعمال  ميدانية  بزيارة   ) ش  م  ا   ( الفالحي  للقطاع 
نضاالتهم  مع  اجلامعة  تضامن  عن  خاللها  عبر   2021 يونيو   10 بتاريخ 
للسلطات  وتعسفات  استغالل  من  العمال  له  يتعرض  ما  مسؤولية  محمال 
بسبب  االجتماعي  الضمان  ومسؤولي  الشغل  وزارة  ومندوبية  احمللية 
على  الــبــاطــرون  إرغـــام  عــن  وعجزهم  الــقــانــون  تطبيق  عــن  تقاعسهم 

للعمال. املشروعة  للمطالب  االستجابة 

  تقرير إخباري عن حادثة سري لعمال زراعيني
الرابعة  الساعة  حوالي   2021 يونيو   8 الثالثاء  اليوم  صباح  وقعت 
بيوكرى  بني  الرابطة  اإلقليمية  الطريق  مستوى  على  سير  حادثة  صباحا 
من  قادمني  زراعيني  عمال  تقل  بيكوب  سيارة  انقلبت  حيث  املسيرة  ومطار 
انزكان ايت ملول وحسب شهود عيان فان احلادث  التمسية عمالة  جماعة 

املعيب. والتجاوز  السرعة  نتج عن اإلفراط يف 

متفاوتة  بكسور  عمال  خمسة  إصــابــة  احلــادثــة  هــذه  عــن  نتج  وقــد 
اإلســعــافــات  تلقوا  منهم  لــعــدد  مختلفة  جـــروح  ــى  إل إضــافــة  اخلــطــورة 
الساعة  وعلى  ببيوكرى،  السوسي  املختار  مبستشفى  االولية  والفحوصات 
للضمان  الوطني  الصندوق  مصحة  إلى  املصابني  جميع  نقل  مت  صباحا   11

باكادير.  االجتماعي 

الضيعات  بــإحــدى  يشتغلون  العمال  ــؤالء  ه أن  إلــى  االشـــارة  ــدر  وجت
العمال  بهؤالء  تربطها  بالشرقاوي  املعروفة  »كاليبرمي«  لشركة  الزراعية 
فيها  تنعدم  بيكوبات  بواسطة  مكتظني  نقلهم  يتم  محددة  شغل  عقود 
االمنية واحمللية. السلطات  أنظار  أمام  والكرامة  االمان  و  السالمة  شروط 

باملستشفى  العمال  لــهــؤالء  الــيــوم  صباح  زيارتنا  أثــنــاء  علمنا  وقــد 
لدى  االعتقال  رهن  وضع  )البيكوب(  السيارة  سائق  أن  ببيوكرى  اإلقليمي 

القانونية. باالجرءات  القيام  انتظار  يف  بيوكرى  درك 

فإلى متى سيستمر هذا النزيف الذي يذهب ضحيته العمال والعامالت 
اخليرات  نهب  يف  االستغاللية  الباطرونا  فيه  تستمر  الــذي  الوقت  ....؟يف  والبيئية  االجتماعية  املآسي  والنتيجة 

مربيات ومريب التعلمي األويل بجهة الرابط سال 
القنيطرة

بالرباط  االولــي  التعليم  ومربي  ملربيات  اإلقليمية  املكاتب  أصــدرت 
للتعليم/التوجه  الوطنية  للجامعة  التابعة  الصخيرات  ــارة  مت ســال 
املستحقات  صرف  يف  األكادميية  متاطل  فيه  تستنكر  بيانا  الدميقراطي 

وتنكرها  السنة  حــوالــي  منذ  هزالتها  رغــم  واملــربــني  للمربيات  املالية 
التي  والتجاوزات  باالختالالت  صرفها.وتندد  موعد  بخصوص  لوعودها 
األولي̜مطالبة  التعليم  تسيير  لها  املفوض  الشركات  تدبير  عمليات  طالت 
التعليم  لتدبير  الفاشل  املسار  تصحيح  اجل  من  التدخل  العليا  اجلهات 

القنيطرة. سال  الرباط  جهة  مستوى  على  األولي 

النقابية يف بيانها عن عزمها تسطير برنامج نضالي  املكاتب  وقد عبرت 
خطواته  أولــي  حــددت  املأسوية  األوضــاع  هذه  على  احتجاجا  تصعيدي 
بوقفة  مرفوق   2021 يونيو   15 الثالثاء  يوم  ــذاري  إن إضــراب  تنفيذ  يف 

اجلهة. أكادميية  مقر  أمام  احتجاجية 

عمال/ات رشكة »فيداسو« لإلعالميات بفاس
من  مجموعة  بفاس  لإلعالميات  فيداسو  شركة  وعامالت  عمال  خاض 
املأسوية  األوضاع  عن  لالحتجاج  الشركة  مقر  أمام  االحتجاجية  الوقفات 
إدارة  تتبعها  التي  املمنهجة  اخلطة  جــراء  من  يعيشونها  أصبحوا  التي 
 400 حوالي  بتشرد  يهدد  الذي  الشيء  اإلفالس  نحو  بها  للدفع  الشركة 

وأسرهم. عامل/ة 

مكناس  فاس  جهة  والي  الى  موجهة  العمال/ات  ملندوبي  شكاية  وحسب 
الدفع  تتعمد  الشركة  إدارة  فــان   2021 يونيو   12 فــاس  عمالة  وعامل 
الشركة  أسهم  تفويت  منذ  وحتديدا  سنوات   3 منذ  اإلفــالس  نحو  بها 
الشركة،  عن  اإلداري  املسؤول  غياب   : ذلك  مظاهر  أجانب.ومن  ملستثمرين 
وعرقلة  للشركة  واملالية  القانونية  الوضعية  وغموض  التدبير  يف  التخبط 
الى  العمل  وحتويل  العمل  توقيف  طريق  عن  للزبناء  ــؤداة  امل اخلدمة 
ومشاريع  زبناء  جلب  وعرقلة  تكنولوجي«  »اكسال  باخلارج  االم  الشركة 
املنحة  صرف  وعــدم  العمال/ات  أجــور  أداء  يف  املتكرر  والتأخير  جديدة 
الصندوق  خدمات  من  العمال/ات  استفادة  ووقف  و2020   2019 السنوية 
وإجبار  ملساهمتهم،  الشركة  أداء  عدم  بسبب  االجتماعي  للضمان  الوطني 
شروط  وســوء  تعويض،  اخلاصة  بوسائلهم  بعد  عن  العمل  على  البعض 

.... واملاء  للكهرباء  املتكررة  واالنقطاعات  اللوجستيكية  ووسائله  العمل 

إلنصافهم  العاجل  التدخل  اجلهة  والــي  من  املــنــدوبــون   طالب  وقــد 
امللف. ومعاجلة 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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البادية وديكتاتورية االقطاع والربجوازية العفنة
بالبادية املمتدة من أهل الغالم إلى تيط مليل ناحية الدار البيضاء حاالت 
كثيرة ملواطنني إما عملوا كعمال/ات مزارعني/ات لدى إقطاعيني يحاولون هم 
العامل  مثل  خدمتهم  يف  شبابهم  افنوا  أن  بعد  منهم/هن  التخلص  ورثتهم  او 
املزارع حلسن بوال وزوجته والذي أصابه ثور بضربة أتت على إحدى عينيه 
لوال احد احملسنني الذي تكلف به بينما يحاول رب العمل طرده من مسكنه.
تشريدها  مت  التي  جوهر  فاطمة  املزارعة  للعاملة  بالنسبة  الشيء  ونفس 
مسكنه  من  طرده  يحاولون  الذي  كرومي  االله  عبد  والعامل  مسكنها،  وهدم 
كيال يستفيد من سكن بديل حيث يتم إنزال امني كبير إلرغامه على إخالء 

مسكنه.

من  اإلفــراغ  قرار  عقدين  من  أكثر  منذ  تقاوم  مرموط  عائالت  زالت  وما 
مسكنها ضد املافيا العقارية التي أتت على األخضر واليابس وحولت األراضي 

الزراعية إلى مدن ملح واقامات ال تستند  معايير التعمير والسكن الالئق.

على  التهجم  سوى  املواطنني  هؤالء  مللفات  حل  من  املسؤولون  يجد  ولم 
مناضلي/ات اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان باالبرنوصي حيث مت التحرش 

بالرفيق عزيز رباع وتهديده يف حال االستمرار يف تواجده مع املتضررين.

دوار عبد هلال بسيدي مومن انحية الدار البيضاء
كما جاء يف االعداد السابقة فقد بدأنا نشر سلسلة من التجارب النضالية 
مع  بتضامن  البيضاء  بالدار  الشعبيةواملهمشة  االحياء  وكادحات  لكادحي 
مناضلني /ات سياسيني وحقوقيني/ات ليصنعوا ادواتهم الكفاحية الذاتية من 

اجل نيل بعض حقوقهم والدفاع عن مطالبهم يف حقهم يف سكن الالئق.

والــذي  مومن  بسيدي  دوارعبدهال  لساكنة  العدد  هــذا  يف  وسنتطرق   
أن كانت مهددة بالتشريد. وسنبدأ  الالئق بعد  السكن  استفادت ساكنته من 
املوضوع بشكاية كيدية ضد الرفيق رياضي نورالدين حيث مت االستماع إليه 
يوم 9 ماي 2012من طرف الشرطة القضائية بوالية األمن بأناسي  رفعها ضده 
املدعو التهامي املسقي احد املنعشني العقاريني بسيدي مومن والذي سبق أن 
يف  محاميه  واحد  هو  الدين  نور  رياضي  بالرفيق  كيدية  شكايات  عدة  قدم 

القضاء. ويتعلق موضوع شكاية  أمام  رائجا  الذي مازال  العربي هرميش  ملف 
منذ  سكنوها  التي  مساكنهم  من  هلال  عبد  دوار  سكان  افراغ  مبحاولة  اليوم 
غرائب  ومن  عارية  األرض  اشترى  وانه  محتلني  انهم  بدعوى  االستعمار  أيام 
استغراب  أثــارت  والتي  التهامي  محامي  بها  تقدم  التي  الكاذبة  ــاءات  االدع
شعارات  وعن  تصفية  محاولة  وعن  مؤامرة  عن  حتدثه  اجلميع  واندهاش 
عنصرية ضد موكله وعن محاولة الثارة البلبلة والفتنة وعرقلة تنفيذ أحكام 
الذي  التعويض  أو  تفريغهم  عند  املواطنني  هؤالء  مصير  ذكر  دون  قضائية 
الدين  نور  رياضي  الرفيق  أوضح  وقد  مساكنهم.  إخالء  مقابل  عليهم  عرض 
املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي  انه يقوم بدوره كرئيس لفرع اجلمعية 
ومتابعة  لرصد  احلضور  واملنتسبني  املكتب  أعضاء  وعلى  عليه  يحتم  والذي 
متدرسه  أو  صحته  آو  مسكنه  يف  مواطن  أي  له  يتعرض  انتهاك  أو  خرق  أي 
هؤالء  إفــراغ  إلى  الوصول  مسطرا  كان  ألنه  احلياة  مبناحي  يتعلق  ما  وبكل 
دوار عبد  الثمن حيث توصلت سيدتان من  املواطنني من مساكنهم مهما كان 
يونيو2012 بخصوص   14 هلال بسيدي مومن باستدعاء أمام وكيل امللك يوم 
تبلغ  السيدتني  إحدى  أن  يذكر  تعويض  بدون  مساكنهم  من  اإلفــراغ  مسالة 
من العمر أكثر من ثمانني سنة وقد قامت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
امللك  وكيل  أقدم  وقد  املذكورتني.  لألسرتني  تضامنية  بزيارة  البرنوصي  فرع 
مبحكمة عني السبع يف خطوة تنتهك كل أبجديات وأساسيات حقوق اإلنسان 
والثانية  الرضيع،  ابنها  رفقة  فتيحة  اوسيد  أوالهما  سيدتني  اعتقال  على 
وتشريد  العقار  مافيا  خدمة  هو  الثمانني̜.والهدف  جتــاوزت  عجوز  سيدة 
محاكمتهما  أثناء  احتجاجية  وقفات  تنظيم  مت  التعويض.وقد  املواطنني  
وقد أطلق سراح املرأة العجوز أمي مباركة بعد 17 يوما بسجن عكاشة̜ بينما 

أمضت السيدة فتيحة محكوميتها. 

لإلفراغ  ورفضها  مقاومتها  بعد  الالئق  السكن  من  الساكنة  استفادت  وقد 
والتشريد.

ملياردير يبيع للمواطنني دقيقا مرسطنا
تداوالت وسائل التواصل االجتماعي مؤخرا خبر اعتقال ملياردير مشهور 
مبلك مطاحن املغرب ميلك مطحنتني من اكبر مطاحن املغرب بابي اجلعد وبزو 
بتهمة استعمال مواد مسرطنة يف الدقيق والعلف الفاسد وبيعه يف السوق.

باالمر  املعني  الن  االنسانية  ضد  جرمية  مستوى  الى  التهمة  هذه  وترقى 
تعمد مع سبق االصرار والترصد تسميم املواطنني  وتعريضهم للموت.

امللياردير اجلشع ليس وحده بل معه متورطني آخرين من  ويظهر ان هذا 
رؤساء جماعات ومنتخبني  ورجال سلطة كانوا يتلقون حسب ما يروج  الدقيق 
والشعير  املدعمني من الدولة لفائدة ساكنة اجلماعات الفقيرة بثمن رمزي 
باسعار  السوق  يف  بيعها  يعيد  الذي  امللياردير  هذا  مخازن  الى  فيحولونها 

مرتفعة بعد اضافة مواد مسرطنة وخلطها بالرمل لزيادة الوزن.

خيوط  جميع  عن  وتكشف  مسؤوليتها  املختصة  اجلهات  ستتحمل  فهل 
هذه  اجلرمية البشعة واملتورطني فيها ومحاكمتهم كمجرمني ضد االنسانية.

ام سيتم االلتفاف على اجلرمية واقبارها.

املستقبل سيبني ذلك.
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ببين  الذايت  التشغيل  مشاريع  حاميل  الشباب 
تجيت   

حاملي  الشباب  يعتصم   ،2017 سنة  أواخــر  منذ  معركتهم  يف  استمرارا 
اجلهات  متاطل  بعد  جتيت  بني  ــرة  دائ أمــام  من  الذاتي  التشغيل  مشاريع 
املسؤولة يف الوفاء بوعودها ومعاجلة مشاكل هذه الفئة و إخراج املشاريع إلى 

10 يف املائة )كمستحقات( من طرف الشباب  حيز الوجود خصوصا بعد أداء 
رئيس  باعتباره  الدائرة  لرئيس  تام  غياب  يالحظ  كالعادة  و  أشهر.   6 منذ 
اللجنة املكلفة مبشاريع التشغيل الذاتي على املستوى احمللي ليواجه الشباب 

بسياسة جديدة أال وهي سياسة األبواب املوصدة و اآلذان الصماء. 

عن  مديونة  اقلمي  مسؤويل  ابمتناع  تنديد    
والجمعيةتستعيض  الجمعية  رسائل  تسلم 

اتريخه. من  مفتوحة  برسائل  عهنا 
اللجنة احمللية القليم مديونة  العمال والكادحني ببالغ من  توصلت نشرة 

والنواحي عن اجلمعية املغربية حلقوق االنسان هذا نصه   :     

القليم  احمللية  اللجنة  رسائل  تسلم  عن  مديونة  اقليم  سلطات  »امتنعت 
مديونة والنواحي عن  اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي منذ مدة 
من ذلك مؤخراعدم تسلم رسالة بشكاية املواطن ابو االنوارعبد الواحدتلتها 
اليوم بعدم تسلم شكاية باسم جواد عبد اللطيف وهذان املواطنان محرومان 

من التزود باملاء والكهرباء وقائد املنطقة قال لالول :

- امامك القضاء فاذهب له!

اللجنة باستهداف رفيقنا عزيز رباع ومحاولة  كما مت رفض تسلم شكاية 
رابض  املتضررين /ات حيث  امليداني مع  ايقاف تواجده  التحرش به من اجل 
لدن  من  استقباله  حلني  ساعات  لعدة  اللجنة  منسق  بوشعيب  نوري  رفيقنا 
مراسالت  تسلم  عن  باالمتناع  اخبروه  الذين  العمالة  يف  املسؤولني  بعض 

اجلمعية باوامرمن الفوق.

مبهامها  القيام  عن  مديونة  باقليم  احمللية  السلطات  امتناع  ندين  اذ  اننا 
الضبط  مكاتب  مامحل  واال  الشكايات  بتسلم  القانون  يف  عليها  املنصوص 
اجل  من  املتاحة  الوسائل  كل  الى  باللجوء  النفسنا  نحتفظ  كما  بالعمالة 

ايصال شكايات املواطنني /ات للجهات ذات االختصاص.«

للشرب  الصالح  املاء  يف  حقهما  من  املمنوعني  املواطنني  ان  باالشارة  جدير 

والكهرباءقد راسال عامل االقليم دون جدوى.

ويف الوقت الذي تتطلع فيه الشعوب الى مزيد من الرغد والسعادة وعمل 

جندمواطني  العصرية  احلياة  مستلزمات  بكافة  التمتع  مع  اقــل  ساعات 
ومواطنات املغرب مازالوا محرومني من كل شئ ابتداء من عمل الئق الى سكن 
الئق ومابينهما من راحة وماء صالح للشرب وكهرباء وانترنيت هذا ان كانوا قد 

متكنوا من فك طالسيم االحرف وحاربوا االمية اللغوية.

الواحد يسكنان بدوار احلاج  اللطيف جواد وابو االنوار عبد  السيد عبد 
موسى لهم مطلب التزود باملاء والكهرباء

احد املسؤولني بالعمالة قال الحدهما:

- اذهب للقضاء وعندما يحكم لك نستجيب ملطلبك

انه تغريب عفوا تقريب االدارة من املواطن.

عمالة  صوب  مبسرية  يحتجون  سلوان  معطلو 
الناظور

نفذ فرع سلوان للجمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني، زوال الثالثاء، 
لتجديد  الناظور،  إقليم  عمالة  مقر  صوب  األقدام  على  احتجاجية  مسيرة 

مطالبهم بالشغل.

وانتهت املسيرة بوقفة أمام مقر العمالة، جوبهت بحصار من طرف عناصر 
األمن؛ فيما ردد احملتجون مجموعة من الشعارات املنددة بسياسة التماطل، 

محملني املسؤولية للجهات الوصية على ملفهم املطلبي.

محطات  “خضنا  ــال:  ق للمعطلني،  ســلــوان  فــرع  رئيس  أضهشور،  منير 
سلوان،  جماعة  مقر  أمــام  أيــام  ثالثة  ملدة  اعتصام  شكل  على  احتجاجية 
ومسيرة صوب باشوية اجلماعة ذاتها، إضافة إلى وقفة احتجاجية تزامنا مع 
السوق األسبوعي قوبلت بالقمع من قبل قوات األمن، كل ذلك جوبه بسياسة 

اآلذان الصماء من قبل املسؤولني”.

تأتي هذه الوقفة، التي مت قمعها هي األخرى، كشكل احتجاجي تصعيدي 
لقضيتنا̜،  حل  بإيجاد  املعنية  اإلقليمية  السلطة  إلى  صوتنا  إيصال  يروم 
غاية  إلى  االحتجاجية،  أشكاله  يف  الفرع  استمرار  على  اخلتام  يف  مؤكدا 

التعاطي الفعلي مع ملفه املطلبي.
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يف  انخفاض   :-19 كوفيد   / العاملية  الصحة  منظمة 
العامل  أنحاء  جميع  يف  الجديدة  الحاالت 

أعلن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، 
إن منحنى الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ، سجل تراجعا طفيفا مؤخرا 
اإلصابات  عدد  يف  انخفاًضا   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  الحظت  كما   ,

بفيروس كورونا حول العالم.

وأوضح أن هذه »أطول فترة تراجع يف التلوث على اإلطالق منذ بدء انتشار 
الوباء قبل نحو عام ونصف« ، بحسب موقع »يورونيوز«. وأعرب غبريسوس 

عن ارتياحه النخفاض عدد اإلصابات اجلديدة بالفيروس.

من ناحية أخرى ، أكد أن عدد القتلى »لم يسجل انخفاًضا بنفس السرعة 
ولم ينخفض   إال قلياًل األسبوع املاضي« مقارنة بعدد األشخاص الذين ثبتت 
إصابتهم. ويف السياق ذاته ، شدد غبريسوس على أن الفيروس »ينتشر أسرع 
من اللقاحات« ، داعًيا القادة السياسيني إلى االلتزام بتطعيم ٪70 على األقل 
من سكان العالم قبل اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. 

حول  شخص  مليون   177 وصل  اإلصابة  حاالت  عدد  ألن  ارة  اإلش جتذر  و 
األرقام من منصة  وفًقا ألحدث   ،  3800000 ما يقرب من  ، تويف منهم  العالم 

.Worldometer اإلحصاء العاملية يف الوقت الفعلي

إفريقيا  »يف  حول  قلقها  تعلن  العاملية:  صحة  ال منظمة 
٪22 كل  Covid-19 بنسبة  بـ  ، تزتايد حاالت اإلصابة 

أسبوع«
، يرتفع عدد حاالت اإلصابة  أنه كل أسبوع  العاملية  تعلن منظمة الصحة 
بفيروس كورونا بنسبة ٪22 يف القارة األفريقية. يف مواجهة الزيادة الكبيرة 
يف املتغيرات ، وفًقا ملا ذكره الدكتور ماتشيديسو مويتي ، مدير منظمة الصحة 

العاملية ألفريقيا. 

هذه  إلى  أفريقيا  »حتتاج  اللقاحات:  تسليم  نطاق  توسيع  إلى  وتدعو 
اجلرعات هنا واآلن لوقف املوجة الثالثة. » وقالت املنظمة يف بيان إن ما يقرب 
12 مليون شخص يف أفريقيا يتم تطعيمهم لكن هذا ال ميثل سوى ٪1 من  من 

سكان القارة.

الزايدة هذه  عن  املسؤولة  واملتغريات  الطقس 
من  عدد  أكبر  وأوغندا  وناميبيا  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  سجلت 
احلاالت األسبوعية منذ بداية الوباء ، حسب منظمة الصحة العاملية. ُيعتقد 
أن أحد أسباب اندفاع الفيروس التاجي هو الطقس املوسمي البارد يف جنوب 
العاملية  الصحة  منظمة  وقالت  املعدية.  املتغيرات  من  املزيد  وانتشار  إفريقيا 
14 دولة أفريقية ومت العثور على  يف بيانها إن متغير دلتا »مت اإلبالغ عنه يف 

متغيرات بيتا وألفا يف أكثر من 25 دولة أفريقية.«

يف  التطعيم  يف  تسارًعا  إفريقيا  يف  العاملية  الصحة  منظمة  الحظت  كما 
القارة ، حيث مت إعطاء أكثر من 5 ماليني جرعة خالل األيام اخلمسة املاضية 
الثالثة  األسابيع  خالل  جرعة  مليون   3.5 بلغ  أسبوعي  مبتوسط    مقارنة   ،

املاضية.

التعرف عىل نوع جديد من  : مت   19 كوفيد 
29 دولة »Lambda« يف 

 ،  2021 يونيو   15  ، الثالثاء  يوم   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
أنه مت حتديد نوع جديد من SARS-CoV-2 ، املسمى Lambda ، يف 29 دولة 

وخاصة يف أمريكا اجلنوبية ، حيث يعتقد أنه نشأ بسبب »االنتشار املرتفع« 
حتديثها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  أفــادت  حسبما   ، اجلنوبية  أمريكا  يف 

األسبوعي.

يف  مرة  ألول   Lambda متغير  حتديد  مت  للصحة  العاملية  منظمة  حسب 
بيرو ، وقد مت تصنيفه بني املتغيرات التي يجب مراقبتها على مستوى العالم 
, و ذكرت السلطات أن متغير Lambda املنتشر يف بيرو ، حيث ارتبطت ٪81 من 

حاالت اإلصابة بفيروس كورونا اجلديد منذ أبريل 2021 باملتغير.

يف تشيلي ، مت اكتشافه يف ٪32 من جميع التسلسالت اجلينومية التي مت 
تقدميها يف آخر 60 يوًما ولم يتم جتاوزه إال بواسطة متغير جاما ، والذي مت 
حتديده ألول مرة يف البرازيل. سجلت بلدان أخرى مثل األرجنتني واإلكوادور 
انتشاًرا كبيًرا للمتغير اجلديد. و قد ذكرت منظمة الصحة العاملية أن متغير 

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
مقاومة  تعزز  أو  االنتقال  قابلية  من  تزيد  أن  ميكن  طفرات  يحمل  المــدا 
الفيروس لألجسام املضادة. ومع ذلك ، ال تزال األدلة محدودة للغاية يف هذا 
الوقت ، كما قالت املنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها ، وهناك حاجة إلى 

مزيد من الدراسات لفهم متغير المدا بشكل أفضل.

يف  الجائحة  بشأن  املستجدات  آخر   : كوروان  فريوس 
العامل

 Covid-19 األملاني ، أن لقاحه الرئيسي املرشح ضد CureVac أعلن مختبر
أظهر فاعلية بنسبة ٪47 فقط ، وفًقا للتحليل املؤقت لتجربة سريرية واسعة 

النطاق ، ولم يستوف املعايير املطلوبة يف هذه املرحلة.

-  واشنطن تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

احلكومة  إن  األربعاء  يوم  األمريكية  احليوية  التكنولوجيا  شركة  قالت 
موديرنا   19  - كوفيد  لقاح  من  إضافية  جرعة  مليون   200 اشترت  األمريكية 

وبذلك يرتفع إجمالي طلبات واشنطن لهذا اللقاح إلى 500 مليون دوالر.

- تبلغ اإلصابات اجلديدة ذروتها يف جنوب إفريقيا

 19 13 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد -  سجلت جنوب إفريقيا أكثر من 
يوم األربعاء ، وهو أعلى عدد من اإلصابات اجلديدة خالل 24 ساعة يف األشهر 

اخلمسة املاضية ، وفًقا لإلحصاءات الرسمية.

تعد جنوب إفريقيا رسمًيا الدولة األكثر تضرًرا يف القارة األفريقية ، حيث 
يوجد بها ما يقرب من 1.8 مليون حالة مسجلة ، مبا يف ذلك 13246 حالة يف الـ 

24 ساعة املاضية ، وأكثر من 58000 حالة وفاة.

البلد حسب  والوضع  واملتوفني  امللقحني   :  19 كوفيد 
 176 من  أكثر  يف   Covid-19 فيروس  تسبب   ، هوبكنز  جونز  جلامعة  وفًقا 
مليون إصابة يف جميع أنحاء العالم وتسبب يف أكثر من 3.8 مليون حالة وفاة 
اعتباًرا من 16 يونيو. يف األسبوع 22 )31 مايو - 6 يونيو( ، مت اإلبالغ عن أكثر 
من 3 ماليني حالة جديدة و 73000 حالة وفاة ، وهو ما ميثل انخفاًضا بنسبة 

15- ٪ و 8- ٪ على التوالي عن األسبوع السابق.

ازدياد يف إفريقيا )+ ٪25(. وانخفض مرة  كان عدد احلاالت اجلديدة يف 
 +( الهادئ  الوفيات يف غرب احمليط  زادت  وأوروبا.  آسيا  أخرى يف جنوب شرق 

٪19( وانخفضت يف جنوب شرق آسيا وأوروبا وشرق البحر األبيض املتوسط.

الهند  اجلديدة:  احلــاالت  من  عدد  أكبر  عن  أبلغت  التي  البلدان  وكانت 
 ، ، واألرجنتني )212.975(  ، والبرازيل )449478(  )914.539 حالة جديدة( 

وكولومبيا )175479( ، والواليات املتحدة )99103 حالة جديدة(.

 Covid-19 قتل   ، العالم  يف  للوفاة  الرئيسية  األسباب  أحد  أصبح  أن  بعد 
أكثر من 3.8 مليون شخص يف عام ونصف. ابحث عن أحدث األرقام حول تطور 

الوباء عبر الكوكب.

منذ ظهوره ، تسبب وباء فيروس كورونا يف مقتل 3836.092 شخًصا من أجل 
177201586 حالة مسجلة ، وفًقا إلحصاءات جامعة جونز هوبكنز ، اخلميس 

17 يونيو 2021. 

رقم  وهو   ، وفاة  حالة   125853 من  ألكثر  روسيا  تأسف   ، أوروبا  أبواب  على 
للسلطات  اإلحصائي  اللحاق  بسبب  األخيرة  األسابيع  يف  حاد  بشكل  ارتفع 
سجلت  حيث   ، إيران  هي  بشدة  املتضررة  األخرى  الدولة   ، آسيا  يف  الصحية. 

82،619 حالة وفاة.

يف املغرب: 164990 تطعيًما جديًدا ، 4 وفيات و 3657 حالة ال تزال نشطة

303 حاالت شفاء  و  4 حاالت وفاة  و  500 حالة إصابة جديدة  ومت تأكيد 

يف اململكة يومي 15 و 16 يونيو 2021. وتبلغ احلاالت التي ما زالت نشطة 3657 
الوباء  رصد  الثانية.  اجلرعة  شخص  مليون   7.6 من  أكثر  تلقى  فيما  حالة 

باألرقام.

يف املنطقة املغاربية ، ال تعلن اجلزائر عن عدد فحوصات الفرز ، مما يشير 
إلى أن عدد اإلصابات أعلى بكثير من األرقام الرسمية. وتوقف التقرير األخير 
عن اإلبالغ عن 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19- و 9 حاالت وفاة و 
262 حالة شفاء. يوجد يف البالد أكثر من 134،115 حالة إصابة ، مبا يف ذلك 

3588 حالة وفاة و 9355 حالة شفاء.

 1645 و  وفاة  حالة   89 و   ، جديدة  إصابة  حالة   1،997 ُسّجلت   ، تونس  يف 
حالة شفاء ، بحسب آخر تقرير متوفر. يوجد يف البالد ما مجموعه 372،021 
حالة إصابة ، مبا يف ذلك 13،656 حالة وفاة و 324،846 حالة شفاء منذ مارس 

.2020

واحدة  وفاة  وحالة   ، جديدة  إصابة  حالة   42 تسجيل  مت   ، موريتانيا  ويف 
20151 حالة  البالد  ، بحسب آخر تقرير متوفر. يوجد يف  42 حالة  وتعايف   ،

إصابة بـ Covid-19 ، مبا يف ذلك 19223 حالة شفاء و 477 حالة وفاة.

3824885 شخًصا على األقل يف جميع  قتل وباء فيروس كورونا اجلديد 
ظهور  عن  الصني  يف  العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  أبلغ  أن  منذ  العالم  أنحاء 
املرض يف نهاية ديسمبر 2019 ، وفًقا لتقرير صادر عن وكالة فرانس برس من 

مصادر رسمية األربعاء الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.

مت تشخيص أكثر من 176566650 حالة إصابة رسمًيا منذ بداية الوباء. 
تتعافى الغالبية العظمى من املرضى ، لكن اجلزء الذي لم يتم تقييمه بشكل 

جيد يحتفظ باألعراض ألسابيع أو حتى شهور.

دولة  كل  يف  الصحية  السلطات  تنقلها  التي  التقارير  إلى  األرقام  وتستند 
بعض  قبل  من  الحًقا  إجــراؤهــا  مت  التي  التنقيحات  تستثني  وهــي  يوميًا. 

املنظمات اإلحصائية ، والتي تنتهي بعدد أكبر من الوفيات.

يف  الزيادة  االعتبار  يف  األخذ  مع   ، تقدر  العاملية  الصحة  منظمة  أن  حتى 
الوباء  نتائج  أن   ،  Covid-19 بـ  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  املرتبطة  الوفيات 
أن  كما  رسمًيا.  املسجلة  تلك  من  مرات  ثالث  إلى  مبرتني  أعلى  تكون  أن  ميكن 
نسبة كبيرة من احلاالت األقل خطورة أو التي ال تظهر عليها أعراض ال تزال 

غير مكتشفة على الرغم من تكثيف الفحص يف العديد من البلدان.

يوم الثالثاء ، مت تسجيل 10607 حالة وفاة جديدة و 374411 حالة إصابة 
الوفيات  من  عدد  أكبر  سجلت  التي  والدول  العالم.  أنحاء  جميع  يف  جديدة 
 ، جديدة  وفــاة  حالة   2542 مع  الهند  هي  األخيرة  تقاريرها  يف  اجلديدة 

والبرازيل )2468( وكولومبيا )599(.

الواليات املتحدة هي الدولة األكثر تضررا من حيث الوفيات واحلاالت ، مع 
600285 حالة وفاة من 33486101 حالة ، وفقا إلحصاء جامعة جونز هوبكنز. 
بعد الواليات املتحدة ، كانت البلدان األكثر تضررا هي البرازيل مع 490.696 
 29633105( وفاة  حالة   379.573 مع  والهند   ، حالة   17533221 و  وفاة  حالة 
حالة( ، واملكسيك مع 230428 حالة وفاة )2459601 حالة( ، وبيرو مع 189261 

حالة وفاة )2007477 حالة(.

من بني البلدان األشد تضررًا ، تعد بيرو الدولة التي لديها أكبر عدد من 
 100،000 لكل  وفاة  حالة   574 سجلت  حيث   ، سكانها  بعدد  مقارنة  الوفيات 
 )283( التشيك  وجمهورية   ،  )291( والبوسنة   ،  )310( املجر  تليها   ، نسمة 

ومقدونيا الشمالية. )263(.

يوم  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  الوفيات  إجمالي  بلغ 
األربعاء الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش 1217666 حالة وفاة لـ 35290967 
حالة وأوروبا 1153484 حالة وفاة )53705882 حالة( والواليات املتحدة وكندا 
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 أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
ابلربنويص  االنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية 

عكاشة بسجن  االساسية  والحقوق  الراي  سجناء  تنسيقية 

االعتقاالت حملة  واوقفوا  الريسوين  سلميان  حياة  انقذوا 

عن  عكاشة  بسجن  االساسية  واحلقوق  الراي  سجناء  تنسيقية  تتابع 
كبيرالوضعية  باستنكار  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
ال70  يومه  يدخل  والذي  الريسوني  سليمان  املعتقل  للصحفي  الصحية 
االستقصائي  والصحفي  محاكمته  تستمر  كما  الطعام  عن  االضراب  من 

ستيتو. عماد  ورفيقه  الراضي  عمر 

بالفتاته  املعروف  عواج  نورالدين  الناشط  شملت  التي  احلملة  هذه 
اعتقاله  مت  حيث   2011 فبراير  ل20  الشعبي  احلراك  منذ  االنتقادية 
يوم  البيضاء  بالدار  االستئناف  محكمة  امام  التضامنية  الوقفة  اثناء 

غد  يوم  امللك  وكيل  امام  بتقدميه  عائلته  ابلغت  حيث   15-6-2021 امس 
.17-6-2021 اخلميس 

عن  عكاشة  بسجن  االساسية  واحلقوق  الراي  سجناء  تنسيقية  يف  اننا 
الناشط  اعتقال  نستنكر  اذ  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
سراح  باطالق  مطالبتنا  جندد  و  سراحه  باطالق  نطالب  عواج  نورالدين 
ان  تريد  التي  الدولة  لتوجهات  املعارضني  وكل  السياسيني  املعتقلني  كل 
بوقف  كمانطالب  والقمعية  البوليسية  الوسائل  بكل  اختياراتها  تغلب 
الدولة  قرارات  مع  واملختلفة  الرافضة  االصوات  كل  حق  يف  املتابعات  كل 
السلمية  االحتجاجات  لكل  املنع  كل  ووقف  والتعبير  الراي  حرية  واطالق 

املنظمة القوانني  يف  ضدا  ممنوعة  اصبحت  التي 

سياسة  ضد  تتسع  االحتجاجات  رقعة 
والقتل والتجويع  التفقري 

اإلقليمية  الطريق  مستوى  على   2021 يونيو   8 الثالثاء  يوم  انقلبت    -
»بيكوب«  ملول  ايت  انزكان  عمالة  املسيرة«  ومطار  »بيوكرا  بني  الرابطة 
محددة  بعقود  الزراعية  الضيعات  بإحدى  يشتغلون  زراعيني  عمال  لنقل 

شروط  فيها  تنعدم  »بيكوبات  يف  نقلهم  ويتم   « كالبرمي   « بشركة  االجل 
احلادثة  هذه  عن  نتج  وقد  األمنية  السلطات  انظار  امام  واألمان  السالمة 
إصابة خمسة عمال بكسور وجروح حيث مت نقلهم الى مستشفى » املختار 

باكادير« السوسي« 

واجلمعية  الدميقراطي  النهج  عضو  كبير«  قاشا   « الرفيق  يتابع   -
بها  تقدم  التي  األولى  الشكاية  فبعد  ؟؟  بتهم  االنسان  حلقوق  املغربية 
الكلوي،  القصور  مرضى  بتحريض  واملتعلقة  ضده  خنيفرة  مدينة  باشا 

2021؛  – 7  – 8 يستدعى مرة أخرى جللسة تقرر عقدها يوم 

العام  الشارع  »من  عواج  نورالدين   « العشريني  املناضل  اختطاف  مت   -
»سليمان   مع   التضامنية  الوقفة  انتهاء  بعد  مباشرة   2021 يونيو   15 يوم 

البيضاء؛  بالدار  االستئناف  محكمة  امام   « الراضي  وعمر  الريسوني 

املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  نشطاء  متابعة  يتم   -
باحلق  للمطالبة  احتجاجية  وقفات  تنظيم  بتهمة  ببنجرير،  باملغرب 
يوليوز   1 يوم  اجلمعية  من  أعضاء  ألربعة  جلسة  اول  وستعقد  الشغل  يف 

2021 ؛

دائرة  امام  معتصمني  الذاتي  التشغيل  مشاريع  حاملي  شباب  الزال   -
وإخــراج  وعــودهــا   تنفيذ  يف  املسئولة  اجلهات  تلكإ   بعد  جتيت«  »بني 
أدوا   املشاريع  حاملي  الشباب  وان  خصوصا  الوجود  حيز  إلــى  املشاريع 

اشهر؛  ستة  مند  كمستحقات   %  10 بنسبة  متفاوتة  مبالغ 

وعمر  الريسوني  »سليمان  الصحفي  مع  التضامن  وقفات  وحصار  قمع   -
الراضي 

للتضامن  احمللية  واللحن  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع  تنظم 
وقفات  والتعبير  الــرأي  معتقلي  وكافة  الريسوني  سليمان  الصحفي  مع 
من   69 يومه  يدخل  الــذي  الريسوني  سليمان  الصحفي  مع  تضامنية 
سنة  من  ألكثر  تعسفيا  اعتقاله  على  احتجاجا  الطعام،  عن  االضــراب 
احلضور.   ضمانات  كافة  على  توفره  رغم  سراح  حالة  يف  متابعته  وعدم 

أدنى كحد  وعادلة  إنسانية  شروط  يف  نفسه  عن  الدفاع  من  يتمكن  لكي 


