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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الديمقراطي مرتين في الشهر

افتتاحية

فاتح ماي ׃ بأية حال عدت يا عيد
تخلد الطبقة العاملة املغربية
عــيــدهــا االممـــي فــاحت مــاي لهذه
الــســنــة يف ظــل ازمـــة اقــتــصــاديــة
واجــتــمــاعــيــة خــانــقــة نــاجتــة عن
السياسات الطبقية املنتهجة من
ط ــرف الــنــظــام املــخــزنــي واملــمــاة
مـــن طــــرف املـــؤســـســـات املــالــيــة
االمبريالية وعلى راسها صندوق
الــنــقــد الــدولــي والــبــنــك الــعــاملــي
والــتــي تــخــدم مصالح الــرأســمــال
احملــلــي واالجــنــبــي .وقــد تعمقت
هذه االزمــة مع تداعيات جائحة
كورونا واثار اجلفاف اخلطيرة مما
يفاقم مــن تــردي أوضــاع الطبقة
العاملة ومعها اجلماهير الكادحة
واالجـــــهـــــاز ع ــل ــى مــكــتــســبــاتــهــا
ال ــت ــاري ــخ ــي ــة ح ــي ــث الــتــســريــح
اجلــمــاعــي والـــفـــردي مــن العمل
واالقتطاع من األجور وعدم أداء
مستحقات الضمان االجتماعي
واالشتغال يف ظــروف تغيب فيها
ش ــروط الصحة والــســامــة ومنع
وقمع احلــق يف التنظيم النقابي
واالضــــراب واعــتــقــال الــعــمــال/ات
ومحاكمتهم/ن بسبب االنتماء
النقابي إلرغامهم/ن على الرضوخ
لالستغالل الرأسمالي وإلخماد
مقاومتهم/ن .ويترافق ذلــك مع
االرت ــف ــاع ــات املــتــتــالــيــة ألســعــار
املـــواد االستهالكية واحملــروقــات
والتي دمــرت ما تبقى من القدرة
الشرائية للعمال/ات والكادحني/
ات  ،والــقــت بــاملــزيــد مــنــهــم/ن يف
دائرة الفقر املدقع.
وكـــعـــادتـــهـــا قـــبـــل كــــل فـــاحت
م ــاي تــدعــو احلــكــومــة املخزنية
املركزيات النقابية الى ما يسمى
باحلوار االجتماعي ليس بهدف
التفاوض من اجل حتقيق مطالب

العمال/ات قصد حتسني شروط
عيشهم/ن ֚ بل من اجل امتصاص
الغضب والتنفيس عــن االزم ــة.
انــــه ال ــض ــح ــك ع ــل ــى الـــذقـــون.
وهــذا ما تؤكده النتائج الهزيلة
والــبــئــيــســة مل ــا يــســمــى بــاحلــوار
االجــتــمــاعــي والـــــذي يــظــهــر ان
ه ــدف احلــكــومــة مــنــه هــو مترير
مخططات الرأسمالية يف تعديل
مدونة الشغل لتكريس املزيد من
الهشاشة يف الشغل واالجر واملزيد
مــن اخــضــاع الــنــقــابــات واضعافها
وتكبيل احلق يف االضــراب مقابل
بعض الفتات  ،مستغلة يف ذلك
االخــتــال الكبير ملــوازيــن القوى
لصالح الكتلة الطبقية السائدة
وضـــعـــف الـــنـــقـــابـــات وان ــب ــط ــاح
القيادات النقابية البيروقراطية
وتواطؤها مع الباطرونا.
ان الــدفــاع عن مصالح الطبقة
الــعــامــلــة يف مــواجــهــة الــســيــاســة
الطبقية الرأسمالية املخزنية
تــفــرض عــلــى كــافــة املــنــاصــريــن
لـــأهـــداف الــتــحــرريــة للطبقة
الــعــامــلــة الــــى تــوحــيــد اجلــهــود
والتعاون من اجل دمقرطة العمل
الــنــقــابــي وتــوســيــعــه وتخليقه
وجعله يف خدمة الطبقة العاملة
وعــمــوم الــشــغــيــلــة وبــنــاء توجه
نقابي دميقراطي كفاحي وحدوي
على طــريــق الــوحــدة النقابية ،
وربــط النضال النقابي بالنضال
السياسي لشعبنا للتخلص من
النظام املخزني وبناء نظام وطني
دميقراطي شعبي على انقاضه.
وهـــــذا مـــا يــتــطــلــب مـــن جــمــيــع
املاركسيني/ات تركيز اجلهود على
بــنــاء احل ــزب السياسي املستقل
للطبقة العاملة وعموم الكادحني.

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية

مستجدات اوضاع ونضاالت
الكادحني

محور الحريات وحقوق اإلنسان
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حول أوضاع الطبقة العاملة
سيكوميك /مكناس  :التضامن العمايل
والدعم السيايس
بعد  7أشهر من الصمود ،المأساة مستمرة
قامت عامالت وعمال شركة «سيكوميك» للخياطة مبكناس بزيارة
تضامنية عمالية ملعتصم عامالت وعمال شركة «صوفانور» مبكناس
يوم األربعاء  27أبريل .وقام وفد من السكرتارية الوطنية للقطاع

العمالي للنهج الدميقراطي وأعــضــاء من الكتابة الوطنية لنفس
احلزب بزيارة تضامنية يوم اجلمعة  29أبريل  ،2022مع عامالت
وعمال شركة «سيكوميك» للخياطة مبكناس الذين يخوضون معركة
نضالية بطولية منذ أكتوبر  ،2021بعد إقدام إدارة الشركة على
إغالق املعمل وإبداء النية لدى السلطات والقضاء يف تصفية الشركة
دون االلتزام بالتكلفة االجتماعية املترتبة عن هذا اإلجراء الذي
أفرز نتائج كارثية على واقع ومصير أزيد من  660عاملة وعامل.
الــزيــارة هاته والــتــي انطلقت فعاليتها مــن ال ك د ش مبكناس،
وانطلقت يف مسيرة احتجاجية ،تأتي يف إطار تفعيل املواقف الثابتة
إزاء الطبقة العاملة عموما يف صــراعــهــا املستمر ضــد الــرأســمــال
والبرجوازية وحلفائها داخل أجهزة الدولة املخزنية الراعية ملصالح
الباطرونا .وتأتي الــزيــارة كذلك من هــذا الوفد العمالي /احلزبي
للنهج الدميقراطي يف إطــار تقدمي الدعم السياسي الــازم ملعركة
هــؤالء الــعــامــات والــعــمــال الــتــي امــتــدت منذ أكتوبر ، 2021وهــي
رسالة جتسيدية للمهمة اآلنية التي أخذ النهج الدميقراطي على
عاتقه إجنازها ،أال وهي مهمة إعالن تأسيس حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني خالل مؤمتره الوطني اخلامس يف يوليوز .2022
وهو الدعم السياسي كذلك الذي يجب أن يتبلور إلى إضافة أساسية
للنضال النقابي واالجتماعي الــذي تخوضه عــامــات سيكوميك
،وموازاته مع النضال السياسي وهو الفراغ الذي تستغله الباطرونا
والــدولــة لإلجهاز على احلقوق الشغلية وإدامــة االستغالل لنكص
الوعود التي تتمخض عنها احلوارات كما حدث مع ذلك الذي جرى
بتاريخ  4أبريل  2022بني ممثلي العمال والسلطات وغرفة الصناعة
وممثلي الباطرونا َ ،خرج بخالصات واضحة لكن سرعان ما تبرأ منها
رب العمل بعدم قدرته على االلتزام بنتائج احلوار.
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شبكة تقاطع للحقوق الشغلية تكشف
الوضع الكاريث للطبقة العاملة املغربية
أصدرت شبكة «تقاطع» للحقوق الشغلية بيانا مبناسبة فاحت ماي
تناولت من خالله الوضع املتفاقم للطبقة العاملة ،خصوصا بسبب
تداعيات كوفيد ، 19 -واحلرب يف أوكرانيا ،وهي األزمة التي سعت
الدولة وأرباب العمل إلى حلها على حساب مصالح وحقوق األجراء
وكافة الطبقات الشعبية .وحسب البيان فقد جرى مترير العديد
من التدابير والسياسات املضرة بالطبقة العاملة واملالئمة ملصالح
الرأسمال .وذكر البيان عدة معطيات عاملية صادرة عن بعض املنظمات
الدولية ،حيث أن نصف البشرية ( 3،3مليار نسمة) بات يعيش حتت
العتبة املتوسطة للفقر ،فيما يبلغ عدد ضحايا الفقر املدقع (1،9
دوالر يف اليوم)  860مليون شخص.
أمــا يف املــغــرب فــإن الــدولــة وأربـــاب العمل ســعــوا إلــى حــل األزمــة
املتفاقمة على حساب األجراء من خالل التسريحات اجلماعية حتى
التوقف الكلي ألقسام من االقتصاد دون تعويض للضحايا .فحسب
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فان  958000أجير فقدوا
عملهم بعد  3أشهر من بداية جائحة كورونا .وفقدت  5،5مليون
أسرة تعيش من القطاع غير املنظم مصدر دخلها .ومع إنقاص ساعات
العمل زاد الضغط اإلنتاجي لرفع املردودية ،وانتشرت أشكال العمل
غير القار ،خصوصا مع مرسوم  23يوليوز  2020الذي يوصي بعقود
العمل محددة املدة .هذا مع تفاقم اإلهمال املقصود لظروف العمل
التي ازدادت سوءا وحتى تقتيال بسبب فواجع نقل عامالت الزراعة.

وحسب ذات البيان فــإن احلقوق الشغلية تتعرض النتهاك شامل
وعميق ،حيث التغاضي عن انتهاك القوانني االجتماعية.
وختمت شبكة تقاطع بيانها بالتعبير لسخط بالغ عن رصدها
ملجمل السياسات املعتدية على حقوق األجــراء من عمال وموظفني
وأكدت على تسع مواقف آخرها يفيد أن التغيير اجلوهري لسياسات
الدولة هو الضامن حلقوق الطبقة العاملة وكافة ضحايا النظام
االقتصادي االجتماعي الظالم القائم ببالدنا.
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حول أوضاع الطبقة العاملة
نتائج الحوار االجمتاعي׃ متخض الحوار فولد
اتفاقا هزيال وبئيسا
وقعت املركزيات النقابية األكثر متثيلية ׃ االحتاد املغربي للشغل
والكونفدرالية اليدمقراطية للشغل واالحتاد العام للشغالني باملغرب
اتفاقا مع الباطرونا واحلكومة يومه السبت  30ابريل  .2022وهذه
هي نقط هذا االتفاق׃
 - 1زيادة  10٪على دفعتني من راتب العمال يف القطاع الفالحي
والقطاع الصناعي والتجاري واملهن احلرة مما يعني درهم يف اليوم يف
القطاع الفالحي ودرهمني يف القطاع الصناعي والتجاري واملهن احلرة.
 - 2توحيد احلد األدنى لألجور بني القطاعني الفالحي والصناعي
واخلدماتي يف افق 2030
مما يعني  104دراهم في السنة.
 - 3تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة ملوظفي القطاع العام،
وتخصيص دعم ملشغلي عامالت وعمال املنازل من املوظفني.
 - 4رفــع التعويضات العائلية من  36درهــم الــى 100درهــم عن
األطفال ال  4و  5و 6
 - 5تخفيض عدد األيام املصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي التي تخول لألجراء احلق يف املعاش إلى ما دون 3240
يوم ،ومتكني من لم يستوف هذا الشرط من استرجاع مبالغ اشتراكاته
(املبالغ التي أداها +اشتراكات املشغل).
 - 6مأسسة احلوار االجتماعي وإحداث مرصد للحوار وأكادميية
يف مجال الشغل والتكوين املستمر.
 - 7تكوين جلنة عليا للحوار االجتماعي يترأسها رئيس احلكومة
وعضوية األمناء العامني للمركزيات النقابية األكثر متثيلية ورئيس
االحتاد العام ملقاوالت املغرب.
هكذا يتضح ان هذا االتفاق هزيل جدا وال يرقى الى احلد األدنى
من مطالب الطبقة العاملة ولن يغير من وضعها شيئا يف ظل ارتفاع
األسعار ومستوى املعيشة ،بل بالعكس من ذلك سيشكل نكسة للطبقة
العاملة وللحركة النقابية التي ستفقد أكثر فأكثر مصداقيتها.

القطاع العمايل للهنج الدميقراطي يف املوعد
«ارفعوا أيديكم القذرة عن املناضل العمالي الرفيق محمد سعيد
اغــريــدة» ،هــو الشعار الــذي أقــرتــه السكرتارية الوطنية للقطاع
العمالي للنهج الدميقراطي لتقدمي بيانها الصادر مبناسبة فاحت ماي
لهذه السنة .و رصد البيان السياق الوطني الذي تخلد فيه الطبقة
العاملة عيدها األممــي ،والــذي يتسم بوطأة االستغالل البشع من
طرف الباطرونا من تسريح جماعي وطرد العمال وإغالق الشركات
واملؤسسات االنتاجية ،بتواطؤ مكشوف من لدن الدولة املخزنية التي
تستغل وتستمر يف سن قانون الطوارئ كغذاء للهجوم على حقوق
ومكتسبات الطبقة العاملة ومنها األجــور املجمدة وعــدم تفعيل
القانون-على عالته-وغياب شروط الصحة والسالمة ،وعدم احترام
احلد األدنى لألجور و التغطية االجتماعية والتعويض عن الساعات
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اإلضافية والتماطل يف صرف األجور ،وإغالق املعامل ،مما يتسبب يف
تبعات اجتماعية كارثية مثل :سيكوميك مبكناس وفيداسو بفاس
وصوبروفيل وروزافلور باشتوكة آيت باها وبوجو ستروين بالقنيطرة
والعرائش وطنجة ومختلف املواقع الصناعية باملغرب.
وتطرق البيان كذلك لقضية الرفيق محمد سعيد اغريدة العامل
الذي ستجري محاكمته بالعرائش بتهم ملفقة ومفبركة بعدما مت
تسريحه من العمل تعسفيا من شركة لألحدية هي احملاكمة التي
تأتي يف إطار مسلسل التضييق الذي يطال عددا من العامالت والعمال
والرامية الى ضرب وتصفية العمل النقابي والوحدة العمالية.

بركان  /وجدة :حوادث شغل مأساوية
تعرض السيد بن الشيخ إبراهيم لصعقة كهربائية أردته قتيال،
أثناء قيامه مبهامه كمستخدم للحفاظ على استمرارية املرفق العام
الكهربائي بإقليم بركان ،وهــو ما يعتبر حــادث شغل خطير جدا.
كما تعرض مستخدم آخر حلادث سير أثناء العمل بسيارة اخلدمة
تسببت له يف عاهة مستدمية .وعلى إثر هذين احلادثني ،اجتمع
املكتب النقابي اإلقليمي للتوزيع بوجدة التابع ل  ،umtركز على
جودة وضوابط األمن والسالمة ملستخدمي القطاع .وأصدر على إثرها
بيانا يحمل فيه املسؤولية لإلدارة اجلهوية للتوزيع بوجدة يف تنزيل
مضامني محور الصحة والسالمة طبقا للملف املطلبي املتفق عليه
يف اجتماع  27دجنبر  .2021كما أكد على ضرورة التقيد بضوابط
وشروط األمن والسالمة ،منبها ان تدبير معايير هذه األخيرة يبقى
على عاتق املدير اجلهوي ومصلحة السالمة وضمنها توفير املعدات
والوسائل ذات املعايير املعتمدة للمستخدمني للقيام مبهامهم املنوطة
بهم .

حادثة سري مميتة لسيارتني لنقل
العمال بطنجة
وقعت حادثة سير خطيرة يف الطريق الرابطة بني طنجة وتطوان
صباح يوم األربعاء  20ابريل اجلــاري إثر اصطدام حافلتني لنقل
العمال وشاحنة للنقل الدولي اسفرت حسب املعطيات األولية عن
وفاة سائق احدى احلافلتني واصابة  3عمال اصابات خطيرة نقلوا
على إثرها الى مستشفى محمد اخلامس بطنجة فيما أصيب حوالي
 35عامل إصابات متفاوتة اخلطورة.
وتطرح هذه احلادثة املؤملة من جديد قضية ماسي حوادث السير
التي يذهب ضحيتها العمال/ات والناجتة اما الى عدم توفر وسائل
النقل املناسبة وخاصة يف القطاع الفالحي او غياب املراقبة والصيانة
املستمرة والتهور يف السياقة ورداءة الطرق وضيقها الذي يسبب يف
االزدحام املفرط وخاصة يف أوقات الذروة...
قتلى وجرحى يف حادث انقالب سيارة “بيكوب” ُّ
تقل عماال فالحني
بسيدي يحي/الغرب
وقــع يــوم األربــعــاء  27أبــريــل  ، 2022حــادث انــقــاب ســيــارة من
نوع “بيكوب” ،بالطريق اإلقليمية ،الرابطة بني القنيطرة وسيدي
يحي الغرب ،على مستوى دوار القاسميني ،باجلماعة الترابية عامر
ا لسفلية .
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حول أوضاع الطبقة العاملة

وكانت السيارة ُت ُّ
قل 14عامال فالحيا ،لقي  3منهم حتفهم ،وأصيب
االخرون بجروح متفاوتة اخلطورة ،مت نقلهم على وجه السرعة إلى
مستشفى اإلدريسي بالقنيطرة لتلقي العالجات الضرورية،الشيء
الذي جعل املسشتشفى املذكور يعرف حالة استنفار قصوى الستقبال
املصابني.
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 17ابريل .وقال البيان ان هذا احلادث وضحاياه ينضاف إلى الئحة
ضحايا وحــوادث سابقة ومتكررة ،ومت ذكر العديد منها بأسمائهم

لإلشارة أنــه مع تنامي مثل هــذه احلــوادث ،التي نسمع بها يوما
بعد يوم ،يبقى السؤال املطروح :متى يتم التصدي ملنع هذا النوع من
تؤمن سوى
العربات من نقل الركاب ،إذا علمنا أن شركات التأمني ال
ِّ
السائق والْ ُ رافق؟
منقول بترصف

مراكش  10 /أهشر عىل اعتصام العامالت
والعمال أمام الفندق
يــخــوض  17عــامــل و 20عــامــلــة مــن فــنــدق «الــبــهــجــة النخيل»
اعتصاما بطوليا مفتوحا منذ  10أشهر بعد أن أقدمت إدارة الفندق
على تسريحهم/ن وتشريدهم/ن وحرمانهم/ن من حقوقهم الشغلية
ا ملستحقة .

وأرقام تسجيلهم واملناطق التي غرقوا يف مياهها على مدى السنوات
املاضية.
واتهم البيان الدولة بأنها ال تعير اهتماما لألوضاع الشغلية للبحارة
وال توفر لهم إمكانيات الوقاية والسالمة وكافة الوسائل اللوجستية
وعلى رأسها مستشفى عائم للحفاظ على أرواح البحارة ومتتيعهم
بحماية اجتماعية قوية .ووضح البيان ان أرباب املراكب ال يريدون
ان تنخفض ارباحهم ،وان القطاع يعاني من مظاهر االستغالل املكثف
الناجت عن سوء التدبير.
وقد اختتمت النقابة بيانها بتسطير عدة نقاط مطلبية أهمها
توفير وسائل وشــروط األمــن والسالمة للطبقة العاملة البحرية
واح ــت ــرام احلــقــوق الــشــغــلــيــة كــالــراحــة الــعــطــل وتــوفــيــر احلــمــايــة
االجتماعية...

تشغيل األطفال :املغرب اثين عربيا
وذكــر فــرع اجلمعية املغربية حلــقــوق االنــســان مبــراكــش/املــنــارة
انه قد راسل إدارة الفندق بتاريخ 3مــارس  2022إلنصاف العمال/
ات وارجاعهم/ن الى العمل ولم يتلقى أي رد .كما ذكر استنادا إلى
تصريحات العامالت املعتصمات ،أن أشخاصا يقدمون أنفسهم كحراس
أمن يقومون باعتداءات متكررة على العامالت .وحسب فرع اجلمعية
فــإن إدارة الفندق سبق وان طــردت  60عاملة وعامل قضوا داخل
عملهم بالفندق مددا تتراوح بني  8و  20سنة دون مراعاة التكلفة
االجتماعية املكفولة قانونا ،وهو ما دفع الضحايا إلى االعتصام
واالحتجاج للدفاع عن حقوقهم/ن.

أگادير  :البحارة الصيادون يدقون
انقوس الخطر
أصــدرت النقابة الدميقراطية للبحارة الصيادين باملغرب بيانا
يــوم اخلميس  28أبريل يعبرون فيه عن تذمرهم واستيائهم من
حادث فقدان أحد املراكب وعلى متنه  10بحارة ،وذلك منذ األحد

نشر موقع «لكم» دراســة كشفت عنها بيانات صــادرة عن الوكالة
األمريكية للتنمية الــدولــيــة ،تقول فيه أن املــغــرب يحتل املرتبة
الثانية عربيا يف تشغيل األطــفــال يف الفالحة ،كما احتل املغرب
املرتبة التاسعة واألربعون عامليا من أصل  65بلد نشرت له بيانات
حول السكان النشيطني ن الفئة العمرية من  7إلى  14سنة.
وجاء املغرب يف املرتبة  22من أصل  28ضمن البلدان داخل الدخل
املنخفض وعادت املرتبة األولى لليمن.
وحسب نفس املوقع ،ونفس البيانات ،فإن عدد الفالحني يف املغرب
تراجع منذ  1992الى  2018ومــا بعدها ،لكنه رغــم ذلــك ظل يف
املرتبة األولى عربيا من حيث الفئة النشطة يف الفالحة.
أما مؤشر إنتاج الغذاء فقد حصل املغرب على  84 ،112نقطة من
 100يعني أنه ينتج محاصيل غذائية كبيرة تعتبر صاحلة لألكل
وحتتوي على مغذيات.
هي أرقام معبرة ،ورغم ذلك فالسؤال املؤرق يف السياق احلالي هو
إشكالية األمن والسيادة الغذائية باملغرب.

صوت العمال والكادحين
مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
تضامن مع الفالحة املناضلة مينة جبار
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متكينهم من احلصول على رخص البناء للشروع يف بناء منازلهم منذ
ازيد من  15سنة معتبرين ذلك اعتداءا على حقا املشروع يف السكن.

نظمت «املسيرة العاملية للنساء-تنسيقة املغرب» بتاريخ  24ابريل
اجلاري قافلة تضامنية مع الفالحة الرفيقة مينة جبار ֚ مناضلة
النهج الدميقراطي واجلمعية املغربية حلقوق االنسان ببنسليمان ֚
وذلك مبناسبة اليوم العاملي ضد الشركات العابرة للقارات للتعبير
عن التضامن معها يف نضالها ضد أطماع احد رموز مافيا العقار الذي
يريد جتريدها من األرض ֚ وضد القمع الذي تتعرض له واملتمثل
يف االعتقاالت واحملاكمات اجلائرة يف حقها حيث سبق ان حكمت
ب 3اشهر حبسا نافذا يف سنة  2013وب 6اشهر حبسا نافذا يف سنة
.2019وستحاكم يف  17ماي  2022الى جانب والدتها وابنة اختها ال

وقد حضر الوقفة وفد من فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان
بالبرنوصي بالدار البيضاء للتعبير عن تضامن اجلمعية الالمشروط
مع هؤالء السكان املتضررين وللمطالبة مبعاجلة املشكل مبا يضمن
حقهم يف بناء بقعهم ويف السكن.

معاانة ساكنة جماعة عني تزيغة إبقلمي
بنسلميان تخرجها لالحتجاج
لشيء سوى لدفاعهن عن ارضهن.
وقــد مت تنظيم وقــفــة تضامنية معها ام ــام مسكنها حضرتها
مناضالت من اجلمعية املغربية حلقوق االنسان والعصبة املغربية
حلــقــوق االنــســان واجلــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــاحــي والــنــهــج
الدميقراطي واحلزب االشتراكي املوحد ֚ والعديد من املناضلني.

ساكنة تجزئة بنكريان أبزمور تحتج
تخوض ساكنة جتزئة بنكيران بأزمور منذ عدة أيــام اعتصاما
مفتوحا احتجاجا على مشروع تركيب القط هوائي كهرومغناطيسي
بالتجزئة وما يشكله ذلك من مخاطر على صحة وسالمة الساكنة يف
ظل صمت اجلهات املسؤولة رغم املناشدات املتكررة بالتدخل لوقف
املشروع ومنها تلك املوجهة مباشرة لعامل إقليم اجلديدة.

ساكنة تجزئة املزنه أبحد السوامل/إقلمي
برشيد تحتج
نظم مالكو جتزئة املنزه بأحد السوالم وقفة يوم اخلميس 28
ابريل  2021امــام مقر الباشوية والبلدية احتجاجا على متاطل
السلطات احمللية واملجلس اجلماعي يف حل مشكلهم املتمثل عدم

اضطرت ساكنة عني تيزغة بإقليم بنسليمان للخروج مرة أخرى
لالحتجاج واملــطــالــبــة بــإصــاح وتــوســيــع الــطــريــق رقــم  3318املــارة
باجلماعة والرابطة بني بنسليمان ومنطقة ملعيدنات والتي أصبحت
يف حــالــة جــد سيئة بسبب ضيقها وكــثــرة احلــفــر بها خــاصــة وأنها
تستعمل من طــرف الشاحنات الكبيرة احلجم التي تنقل االتربة
واحلصي والرخام بسبب كثرة املقالع باجلماعة.

الجمعية املغربية لحقوق االنسان
ابلقصيبة/إقلمي بين مالل تطالب ابلشفافية
يف التشغيل.
أصدر فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالقصيبة بالغا الى
الراي العام بتاريخ  28ابريل اجلاري يخبر فيه بانه تلقى شكايات
من مجموعة من املواطنني/ات باملنطقة يحتجون ويشتكون فيها
من االقصاء من االستفادة من التشغيل يف إطار ما يسمى ب»برنامج
اوراش» الذي مت اطالقه مؤخرا للتخفيف من البطالة والفقر֚ ومن
التالعب يف اسناد الوظائف حيث مت اعتماد معايير القرابة العائلية
واملــواالة والزبونية ...وطالب الفرع يف بالغه من مختلف السلطات
التصدي لهذا التالعب لضمان استفادة من هم أولى واكثر هشاشة
ووضع معايير واضحة وشفافة لكيفية االستفادة من هذا البرنامج.
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مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
اعتداء عىل أطفال من ذوي االحتياجات
الخاصة وارسهم
تعرض مجموعة من األطفال من ذوي اإلعاقة الذهنية رفقة
ابائهم واولــيــاء امــرهــم العــتــداء مــن طــرف الــقــوات القمعية اثناء
الوقفة االحتجاجية التي نظموها امام مقر جمعية اباء واصدقاء
األطــفــال املــعــاقــن ذهنيا بحي النخيل بــالــدار البيضاء تضامنا
مع األطــر التربوية التي توقفت اجورهم من طــرف إدارة التعاون
الوطني .وقد طال هذا القمع مجموعة من اإلباء واالطر التربوية
من دفع وركل وسب وقذف ...
وقد استنكر فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان هذا االعتداء
القمعي معلنا تضامنه مع الضحايا ومطالبا اجلهات الوصية بفتح
حتقيق يف هذا االعتداء.

استياء حقويق من تردي األوضاع
االجمتاعية مبدينة الجديدة
اصــدر مكتب فــرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان باجلديدة
بيانا الى الري العام بتاريخ  27ابريل اجلاري عبر فيه عن استياءه
العميق من اخلروقات والتجاوزات التي متس حياة املواطنني/ات منها
تراكم االزبــال مبختلف شــوارع وازقــة املدينة بسبب عــدم تطبيق
الشركة املكلفة لدفتر التحمالت وتواطؤ اجلهات املختصة واملسؤولة
عن تدبير الشأن احمللي معها ֚ وازياد احلفر مبختلف الشوارع واالزقة
وعــدم وضع وجتديد عالمات التشوير العمودي واالفقي باملدينة
باإلضافة الــى االعــطــاب التي تصيب اإلشـــارات الضوئية وال يتم
إصالحها ֚ وانــعــدام االنــارة بجميع شــوارع واحياء املدينة وخاصة
الشعبية منها وتــردي خدمات شركة النقل احلضري وعــدم القيام
بحمالت مراقبة املــواد الغذائية من اجل حماية السالمة الصحية
للمواطنني/ات واالحــتــال غير املشروع للملك العمومي ֚ وتدهور
مختلف اخلدمات الصحية باإلقليم والترخيص املشبوه ملشروع « اكوا
بارك اجلديدة» بساحل اجلديدة ضدا على القانون وخاصة قانون
الساحل.
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* كما قامت اللجنة احمللية ألهل لغالم التابعة لنفس الفرع بزيارة
تضامنية يومي  18و 19ابريل اجلاري لساكنة دوار خلباب التي مت
هدم مساكنهم بطريقة غير قانونية ومت تشريدهم حيث يسكنون
يف العراء بدون إيجاد سكن الئق يأويهم.

واقع الصحة ابملستشىف الجامعي بوجدة
أصـــدر ف ــرع اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق االنــســان بــوجــدة خلل
هــذا الشهرتقريرا مفصال حــول االخــتــاالت الــتــي يعرفها املركز
االستشفائي اجلامعي بوجدة بناء على البحث والتقصي الذي قام
به .واجمل هذه االختالالت يف الضعف التدبيري والتواصلي للمدير
العامر للمستشفى اجلامعي وغــيــاب هيكلة استشفائية ضامنة
لفعالية اكثر جودة يف تقدمي اخلدمات الصحية وتوفر املستشفى على
مصلحة واحدة لالنعاش والتخدير وغياب مصلحة خاصة بجراحة
القلب والشرايني وعدم انعقاد املجلس اإلداري للمستشفى منذ 2019
والعشوائية يف تدبير وتسيير الصيدلية العامة للمستشفى وغياب
جلنة االدويــة منذ اكثر من سنتني وغياب مختص مكلف بوحدة
تعقيم املعدات الطبية ووجود شبهات فساد وسوء تدبير يف العديد
من الصفقات العمومية وعدم التوفر على ابسط املعدات الطبية مثل

وقد طالب مكتب الفرع من السلطات املختصة باتخاذ ما يلزم من
إجــراءات لوضع حد لهذه األوضــاع الكارثية معلنا استعداده خوض
كافة االشكال النضالية للفت انتباه املسؤولني الى خطورة األوضاع
الكارثية بإقليم اجلديدة.

القفازات واألجهزة الطبية اخلاصة بجراحة القلب والشريني وسوء
خدمات مصلحة االشعة وعدم تشغيل قسم االشعة مبستشفى االم
والطفل وعدم مالئمة شروط العمل يف مستشفى السرطان وتعطيل
بعض معداته الزيــد من سنتني كالة التنفس االصطناعي وعدم
ضبط وتقنني عمل األطباء العموميني يف القطاع اخلاص ومضايقة
عمل بعض األساتذة من طرف إدارة املركر االستشفائي.

*قــامــت اللجنة احمللية لسيدي مومن التابعة لفرع اجلمعية
املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي يوم  24ابريل اجلاري بزيارة
تضامنية مــع الــعــائــات املــهــددة بــاإلفــراغ والسجن بسيدي مومن
للوقوف على أوضاعها املأسوية حيث تعيش يف مساكن غير الئقة
للسكن تفتقد الى ابسط شــروط الكرامة اإلنسانية بعدما فشلت
الدولة يف القضاء على دور الصفيح وتركت املــواطــنــن/ات يعانون
االمرين يف هــذه الــشــروط .واألخطر من ذلــك تهددهم بــاإلفــراغ او
السجن يف غياب أي بديل إلنقاذهم من هذا الوضع .مما يجعلهم/ن
عرضة للتشرد واملعاناة والبؤس االجتماعي.

وقد خلص التقرير الى عدة توصيات تتمحور حول ضرورة تدخل
وزارة الصحة للوقوف على هذه االختالالت وترتيب املسؤليات لضمان
سير ناجح للمركز وضــرورة فتح حتقيق من طــرف املجلس األعلى
للحسابات ووزارة الصحة وهيئات احلكامة بخصوص الشبهات يف
الصفقات العمومية باملركز والتعجيل بعقد املجلس اإلداري وتقنني
عــمــل األطــبــاء العموميني يف الــقــطــاع الصحي اخلــاص والتسريع
باملراجعة الشاملة لعمل الصيدلية العامة باملركز وتوفير شروط
عمل مناسبة وسيادة احترام القانون واعمال املقاربة التشاركية
لتدبير ومعاجلة اإلشكاالت املطروحة يف املركر االستشفائي.

التضامن مع ضحااي مافيا العقار
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مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
عسكرة كلية اآلداب ابلرابط وحرمان الطلبة
من الحق يف الدراسة
حسب بيان لفصيل طلبة اليسار التقدمي بالرباط مؤرخ يف 27
ابريل  2022فان قــوات القمع املخزنية قد قامت بفرض العسكرة
على اجلامعة حيث مت اغالق األبواب واملنافذ املؤدية اليها وحرمان
الطلبة من الدراسة بدون انذار مسبق وتوضيح أسباب هذا االغالق.
وقد تعرض مناضلو/ات الفصيل للهجوم القمعي من طرف االواكس
اجلامعي ومت استهداف املناضل حيدر بشكل شخصي حيث مت تعنيفه
ومحاولة نزع هاتفه بالقوة مما أسفر عن اصابته على مستوى الوجه
والفم واالرجل.
وقد ندد الفصيل بشدة بهذه العسكرة معلنا تضامنه مع املناضل
حيدر وتشبثه باالحتاد الوطني لطلبة املغرب منظمة جماهيرية
تقدمية دميقراطية مستقلة واستعداده التام لالنخراط يف جميع
املبادرات النضالية الرامية الى إعــادة بناء االحتــاد الوطني لطلبة
املغرب.

إقلمي فجيج ׃ إقلمي املهمشني
(قبل يومني ،و على الساعة التامنة صباحا انطلقت سيارة اإلسعاف
لتنقل مواطنة حامل من بلدة بني جتيت نحو مدينة بوعرفة ،عند
وصولها للمستشفى اإلقليمي ببوعرفة ُأ خبر السائق واألهــل أن
املستشفى ال يتوفر على طبيب مختص يف الوالدة لذلك عليهم نقل
املريضة نحو مدينة وجدة ،فانطلقوا عن مضض نحو مدينة وجدة
لكن املواطنة أجنبت مولودها بسالم على مشارف املدينة ،لكن حالتها
كانت مزرية فأكملوا طريقهم نحو مستشفى الفارابي لكي تتلقى
العالجات الضرورية ).وعلى هامش هذه احلادثة نطرح من جديد
وضعية القطاع الصحي بإقليم فجيج للنقاش والتداول بني مختلف
األحرار واحلرائر.
ملحوظة؛ طبيب للوالدة يحضر للمستشفى اإلقليمي ببوعرفة
ويعمل فيه ملدة  15يوما ثم يغيب  45يوما تدخل فيها عطلته وعمله
مبراكز أخرى خارج اإلقليم.
قبل سنوات كنا نطالب بطبيب التوليد ببلدة بني جتيت لكيال
تتحمل النساء احلــوامــل عــنــاء الطريق الطويلة نحو املستشفى
اإلقليمي ببوعرفة على بعد  200كلم .جتتازها هاته النسوة وألم
املخاض يقطع أوصالها ..عبثا طالبنا املسؤولني ُ
وخضنا الوقفات
واملظاهرات وراسلنا مختلف اجلهات ..و «ال حياة ملن تنادي تنادي!»
نحن لم نيأس لكن بدل إنصافنا فرضت علينا الدولة تغيير املطلب،
و أصبح لزاما علينا اآلن أن نطالب بطبيب التوليد لإلقليم كافة وليس
فقط لبلدة بني جتيت  ،حتى ال تتحمل نساء إقليم فجيج احلوامل
عناء الطريق الطويلة نحو مدينة وجدة للمستشفى اجلهوي على
بعد  500كلم .بالنسبة للعديد من املراكز والقرى ،وذلك بعد حرمان
املستشفى اإلقليمي من طبيب متخصص يف الوالدات ،وكذلك بعد أن
رفض املستشفى اجلهوي بالراشدية استقبال مرضانا وله كل احلق يف
ذلك.
أصبح لزاما علينا بسبب إهمال الدولة و تهميشها املمنهج أن نتخلى
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عن حق ناضلنا من أجله ،و أن نطالب بنصف ذلــك احلــق! أصبحنا
«نطلبوا سلّة بال عنب» كما يقول املثل الشعبي ،كنا نطالب بطبيب
يعمل يف الطب العام و طبيب للوالدات مبركز بني جتيت  ،فأصبحنا
نطالب فقط بطبيب توليد ،ونطالب بتوفيره يف املستشفى اإلقليمي
ببوعرفة و ليس يف بني جتيت ...كنا نعلم جيدا أن طبيبا واحدا لن
يكفينا نظرا لعدد سكان البلدة فطالبنا بإضافة أطباء آخرين ،لكن
فجأة صرنا نطالب و نتمنى لو يوفرون لنا طبيبا واحدا يف اإلقليم
أشد فتكا من الرصاص ومن األوبئة ،وال ندري
التهميش واإلهمال
ُّ
بلعنة تهميشها إهمالها؟ هل ذلك
ملاذا حتيطنا الدولة يف هذا اإلقليم
ِ
راجــع إلى كون إقليم فجيج إقليما فقيرا؟ إن إطاللة على األرقــام
الرسمية الــصــادرة عن الــدولــة ستبني العكس؛ فاإلقليم رغــم كون
السكان الذين يعيشون فوق ترابه هم أفقر سكان املغرب ،إال أنه و مع
ذلك ويا للعجب!  -يعتبر من أغنى مناطق املغرب من حيث خيراته و
كنوز بواطنه.
الغاز الطبيعي مبدينة تندرارة ،لكن الساكنة لم تتذوق ثماره،
حتى فرص الشغل املؤقتة لم يوفرها سوى لعدد قليل جدا ال يتجاوز
نسبة  1٪من عمال الشركة املنقِّ بة .املنغزيوم والــرصــاص ومعادن
أخــرى مبدينة بوعرفة تغمض الــدولــة عنها العني وتــصــرف أمــوال
باهضة يف التفاهة ،ومدينة فجيج واحــة سياحية فريدة يف عمق
ويهمشها املسؤولون
الصحراء ،حتتفي بها منظمات التراث العاملي
ِّ
«الوطنيون» .فــإذا بلغت بلدة بوعنان وبني جتيت وتالسنت وايت
بومرمي وبــوشــاون ومختلف القصور التي تتخلل هــذه املــراكــز كلها
غنية بالبارتني والرصاص والزنك ومعادن أخرى متنوعة تؤهل املغرب
الحتالل املراتب األولى يف تصدير هذه املــواد ..ناهيك عن اخليرات
الفالحية واألعشاب الطبية وأحسن سالالت احليوانات املدجنة...
أي جرم يا ترى اقترفته أيدي أجدادنا يف حق هذه الدولة حتى
الثأر منا وحرما نَنا من العيش الكرمي ومــن أبسط احلقوق؟
قــررت
َ
أجدادنا املعقليون واألمازيغ القاطنون بهذا اإلقليم كانوا أول من
َ
عشية دخوله من الشرقَ ،أ على ذلك حتاسبنا الدولة
قاوم املستعمر
وتهمشنا...
هل تدعي الدولة تخليها عن سياسة اجلمر والرصاص وال تخجل
من االستمرار يف تكريس سياسة «املغرب غير النافع» لالنتقام من
ساكنة تافياللت وفجيج؟ هل تدعي الدولة «طــي صفحة املاضي»
وتستمر يف نهب اخليرات الباطنية واألراضي الساللية لهذا القطر مع
اإلهمال التام للمواطنني واحلرمان من احلقوق الضرورية واحليوية
من أجل العيش الكرمي...
يبدو أن الدولة فعال قامت بطي صفحة املاضي الدموي ،لكن ليس
ومتر نحو حاضر دميقراطي وعادل ،بل طوت تلك الصفحة
لتجتازَ ها
َّ
الدموية لتمر إلى صفحة أخــرى أكثر دموية وأكثر فتكا ودمــارا...
إنها صفحة اإلهمال والتهميش واالفتراس االقتصادي البشع واملعزَّ ز
بالقمع والتضييق على احلريات واملتابعات واحملاكمات...

تقرير الرفيق عبد الصادق بنعزوزي.
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
حكم قاس يف حق املناضل ربيع االبلق
أصدرت احملكمة االبتدائية باحلسيمة يوم  25ابريل  2022حكما
قاسيا يف حق املعتقل السياسي السابق حلراك الريف املناضل ربيع
االبلق يقضي بحبسه  4سنوات مع غرامة مالية قدرها  20الف درهم
بتهمة «اإلخــال بواجب التوقير واالحترام للمؤسسة الدستورية
العليا للمملكة» واملقصود بها امللك بسبب نشره ملقطع فيديو يف
وسائل التواصل االجتماعي عبر فيه عن رايه إزاء أوضاع الفساد يف
املغرب ومسببيها.
ولإلشارة فان ربيع االبلق سبق ان حكم عليه ب  5سنوات حبسا
نافذا على خلفية نشاطه يف حــراك الــريــف ،وأطلق ســراح يف سنة
 2020يف إطار العفو على مجموعة من ناشطي حراك الريف.
وقد اعتبر اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بطنجة  ،يف بيان له
بتاريخ  26ابريل ֚ 2022هذا احلكم عدوانا على احلق يف التعبير
عــن الـــراي ֚ وهــو يــنــدرج يف مسلسل احملــاكــمــات ضــد املــدافــعــن عن
حقوق االنسان ويف سياق الهجمة املخزنية على احلقوق واحلريات.
وقد عبر الفرع عن تضامنه مع كافة املعتقلني السياسيني ومعتقلي
الراي وطالب بإسقاط التهم املوجهة لربيع االبلق وإطالق سراح كافة
املعتقلني السياسيني.

سلطات الربنويص ابلدار البيضاء ترفض
تسلم امللف القانوين للجمعية املغربية لحقوق
االنسان
رفضت امللحقة اإلدارية للبرنوصي يوم  22ابريل  2022تسلم امللف
القانوني لتجديد مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق بالبرنوصي
رغم استيفاءه كافة الشروط القانونية املنصوص عليها يف قانون
اجلمعيات .وهو ما ندد به مكتب الفرع  ،واعتبره خرقا سافرا حلق
اجلمعية يف التنظيم وشططا يف استعمال السلطة ،مؤكدا انه سيلجأ
الى كافة الطرق القانونية للطعن يف هذا القرار والى االحتجاج امام
جميع الدوائر املسؤولة من اجل انتزاع وصل اإليداع.

حكم قاس يف حق الناشطة سعيدة العلمي
أصدرت احملكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم اجلمعة
 29ابريل  2022حكما قاسيا يف حق الناشطة/املدونة سعيدة العلمي
يقضي بحبسها سنتني سجنا نافذا وغــرامــة مالية قدرها 2000
درهما .وقد مت النطق بهذا احلكم اجلائر يف غيابها وهو ما يخالف
قانون املسطرة اجلنائية.
وللتذكير فــان سعيدة العلمي ،وهــي ناشطة يف وسائل التواصل
االجتماعي  ،مت اعتقالها ومتابعتها يف حالة اعتقال بسبب تدوينة
عبرت فيها عن رأيها السياسي املنتقد للسلطة احلاكمة يف املغرب.
ويأتي اعتقال ومحاكمة الناشطة سعيدة العلمي يف سياق الهجوم
املمنهج للسلطة املخزنية على احلريات العامة بهدف تكميم االفواه
وترهيب املناضلني/ات ونشطاء التواصل االجتماعي والصحفيني
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املنتقدين لسياسات الدولة.

مقتل شاب عىل يد رجل امن
أصــدر مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي
بيانا مؤرخا يف  30ابريل اجلــاري يستنكر فيه مقتل الشاب عثمان
اثناء مطاردته رفقة فتاتني من طرف أحد عناصر الشرطة حيث
سقط يف حفرة ولفظ اناسه بينما أصيبت الفتاتان بجروح بليغة
جعلتهما ترقدان يف املستشفى حلد الساعة ،ويطالب بفتح حتقيق
مستقل وشفاف يف مالبسات هــذه الفاجعة ووضــع حد لإلفالت من
العقاب.

فرع الجمعية املغربية لحقوق االنسان
ابملحمدية يحتج عىل انهتاك الحق يف التنظمي.
أصــدر مكتب فــرع اجلمعية املغربية حلقوق االنــســان باحملمدية
بتاريخ  18ابريل  2022بيانا تضامنيا مع فــرع النهج الدميقراطي
باحملمدية يحتج فيه على رفض السلطات احمللية تسلم امللف القانوني
لتجديد الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي الشيء الذي يحرمها من
احلصول على وصل اإليداع القانوني.
وقد اعتبر مكتب الفرع هذا الرفض امعانا من السلطات يف ممارسة
الشطط الصارخ يف استعمال السلطة وعــدم احترامها ودوسها على
القوانني التي وضعتها بنفسها ֚ داعيا كافة الهيئات الدميقراطية
النقابية والسياسية واجلمعوية الى التكتل من اجل التصدي لهذا
الهجوم غير املسبوق على احلقوق واملكتسبات واحلريات.

أحزاب مخزنية تتكالب عىل املناضل كبري قاشا
يف سابقة من نوعها أصدر املجلس اإلقليمي خلنيفرة بالغا موقعا
من طرف  6أحزاب مخزنية تلفق فيه تهما واهية للرفيق كبير قاشا
عضو اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي واجلمعية املغربية حلقوق
االنسان بخنيفرة بعدما ان عبر الرفيق عن رايه يف تبذير األموال
العمومية على موسم «مــوالي بوعزة « يف الوقت الــذي تفتقر فيه
املنطقة للبنية التحتية .وقد هدد املجلس اإلقليمي باللجوء الى
القضاء ضد الرفيق قاشا.
وقد ادان النهج الدميقراطي باجلهة وفرع اجلمعية املغربية حلقوق
االنسان بخنيفرة الهجوم املخزني والتضييق املتواصل على الرفيق
قاشا مع حتميل املسؤولية للسلطات إقليميا ووطنيا عن أي تهديد او
مس بسالمته وامنه وحياته.
ويأتي هذا الهجوم املخزني يف سياق احلصار والقمع املمنهج ضد
الرفيق قاشا وخاصة مع الــدور الكبير الــذي قــام به يف فضح ملف
«الــديــالــيــز» بخنيفرة املــعــروض حاليا على انــظــار القضاء  ،وعلى
املناضلني/ات االحــرار واحلــرائــر بإقليم خنيفرة الذين يفضحون
الفساد املستشري بشكل مخيف يف اإلقليم والنضال من اجل القضاء
عليه .

صوت العمال والكادحين

محور الحريات وحقوق اإلنسان
اختفاء املواطن بوجمعة هباز منذ  41سنة
ال زال مصير املواطن واألستاذ اجلامعي واملفكر االمازيغي بوجمعة
هباز مجهوال منذ  41سنة .ففي مساء يوم  19ابريل  1981اختفى
السيد بوجمعة من منزله بالرباط الذي وجد بابه مفتوحا حسب
شهادة الزميل الذي كان يقطن معه مما يرشح فرضية االختطاف.
ومنذ ذلك احلني لم تعثر عائلته عن أي أثر له رغم بحثها املتواصل
عنه وطرقها جلميع أبواب اجلهات الرسمية ومنها مفوضية الشرطة
بالرباط التي نفت عند االتصال بها انها لم تستقبل أي شخص بهذا
االســم .لكن أحــد عمداء الشرطة نصح اخ املختطف بعدم البحث
عنه حسب روايــة العائلة .كما ان أحــد املمرضني مبستعجالت بن
سينا آنذاك أخبر العائلة بان الضحية كان» وجهه ملطخا بالدماء
وال يقوى على الوقوف» .ومازالت احلقيقة غائبة يف ملف املختطف
السيد بوجمعة هباز ومصيره مجهوال.
لإلشارة لم تشر هيئة االنصاف واملصاحلة مللف املختطف بوجمعة
هباز رغم ورود اسمه يف الئحة املختفني للمجلس االستشاري حلقوق
االنسان .وما زالت العائلة تقاسي مرارة فقدان ابنها وتنتظر االنصاف
والكشف عن احلقيقة حول اختفاءه وتسليمها رفاته لدفنها.

استنكار االعتداء عىل محام هبيئة طنجة
حسب بيان لفرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالقصر الكبير
مؤرخ يف  18ابريل  2022فان األستاذ غسان العسري احملامي بهيئة
طنجة قد تعرض هو وزوجته العتداء بالسب والقذف من طرف أحد
افــراد الشرطة يف الشارع العام ومت اقتياده الــى مفوضية الشرطة
بالعنف اجلسدي واللفظي .وقد جاء هذا االعتداء ،حسب البيان
،بسبب تعبير األستاذ العسري  ،يف حديث مع زوجته  ،عن امتعاضه
من واقع االزدحام واالختناق الذي تعرفه شوارع املدينة الشيء الذي
لم يعجب رجل الشرطة الذي تدخل بشكل عنيف وغير مبرر.
وقد ادان مكتب الفرع هذا السلوك معتبرا إياه شططا يف استعمال
السلطة معبرا عن تضامنه مع األستاذ العسري وزوجته ومطالبا
اجلهات املعنية «مراعاة سمو القوانني يف التعامل مع الشكايات الواردة
اليها يف هذا الشأن».

وقفة تضامنية مع املعتقلة املناضلة املعتقلة
سعيدة العلمي
نظمت مجموعة مــن الفعاليات احلقوقية والسياسية وقفة
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تضامنية مع املعتقلة سعيدة العلمي امام احملكمة االبتدائية بعني
السبع يــوم اجلمعة  15ابريل  2022بالتزامن مع جلسة جديدة
حملاكمتها  ،وللمطالبة بــإطــاق ســراحــهــا وســـراح كــافــة املعتقلني
ا لسيا سيني .
لــإشــارة فــان املناضلة سعيدة العلمي  ،وهــي ناشطة يف وسائل
التواصل االجتماعي  ،تتابع يف حالة اعتقال على خلفية تعبيرها عن
رأيها ونقدها للسلطات العمومية ولألوضاع السياسية واالجتماعية
باملغرب.

املطالبة بكشف الحقيقة يف جرمية اختطاف
وقتل مواطن
طالب مكتب فــرع اجلمعية املغربية حلقوق االنــســان بالعيون/
الصحراء  ،يف بيان له بتاريخ  17ابريل  ، 2022بالكشف عن احلقيقة
يف ملف اختطاف ومقتل املواطن احلبيب اغريشي الذي مت اإلعالن عن
اختفاءه من طرف عائلته بتاريخ  7فبراير  2022مبدينة الداخلة.
وبتاريخ  16فبراير  2022صــدر بــاغ عن الوكيل العام مبحكمة
االستئناف بالعيون أعلن فيه عن العثور عن بقايا جثة متفحمة
مبكان خــاء واثــار الــدم بالقرب من مستودع يف ملكية املشتبه به
الرئيسي يف قضية االختفاء والــذي عثر عليه أيضا مقتوال حسب
نفس البالغ بعد االفــراج عنه .اال انه منذ هذا التاريخ حسب بيان
مكتب الفرع لم تصدر أية توضيحات من طرف السلطات املختصة رغم
النداءات املتكررة للعائلة الضحية.
وطالب مكتب الفرع بتسريع إجراءات البحث والكشف عن نتائجه
للعائلة وللرأي العام والكشف عن احلقيقة يف هذه اجلرمية والبحث
عن اجلناة ومتكني العائلة من دفن اجلثة يف أقرب وقت.

لجنة التنسيق لعائالت املختطفني مجهويل
املصري وضحااي االختفاء القرسي ابملغرب تدعو
للمشاركة يف فاتح ماي
حتت شعار « مواصلة النضال من اجل إقرار الية وطنية مستقلة»
ستشارك عــائــات املختطفني مجهولي املصير وضحايا االختفاء
القسري باملغرب يف تظاهرة فــاحت مــاي عيد العمال  ،مع املركزية
الكونفدرالية الدميقراطي للشغل بــالــدار البيضاء وذلــك إلعالن
تضامنها الالمشروط مع نضاالت العمال والعامالت حتى حتقيق
الدميقراطية والكرامة والعدالة االجتماعية واملساواة  ،ومن اجل
الكشف عن احلقيقة عن مصير املختطفني مجهولي املصير  ،وحفظ
الذاكرة وعدم اإلفالت من العقاب حتى ال يتكرر ما جري وما يجري
من انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان واطــاق سراح كافة املعتقلني
السياسيني  ،وللمطالبة بتسريع إقرار الية وطنية مستقلة للحقيقة
للكشف عن احلقيقة الكاملة يف ملف املختطفني مجهولي املصير
وضحايا االختفاء القسري.

