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صـــنـــفـــت مــنــظــمــة »مـــراســـلـــون 
بالحدود« املغرب يف الرتبة 135 عامليا 
يخص  فيما  دولــة   180 مجموع  مــن 
ــي رتــبــة تؤكد  الــصــحــافــة. وه حــريــة 
الصحافة  حلــريــة  املــتــرديــة  ــاع  األوضـ

كجزء من حرية التعبير حيث يتعرض 
الــصــحــفــيــون املــســتــقــلــون واملـــدونـــون 
ــي  ــاع ــم ــت ــتـــواصـــل االج ونـــشـــطـــاء الـ
واملتابعات  واالعتقاالت  للمضايقات 
التي  اجلــائــرة  واحملاكمات  القضائية 
للعديد  احلرية  سلب  حدود  الى  تصل 
منهم ملجرد مقال او تغريدة او تدوينة 
للفساد  فاضحة  او  للسلطة  منتقدة 
االحتكارية  املافيات  ملصالح  مهددة  او 
ــك اعــتــمــادا  ــ وذل الــريــعــيــة احلــاكــمــة ֚
قانون  وليس  اجلنائي  القانون  على 

الصحافة.

وليست باقي اشكال التعبير بأحسن  ֚
فسياسة  الصحافة.  وضعية  من  حال 
واالعتقاالت  واحلصار  املمنهج  القمع 
السائدة  هي  االنتقامية  واحملاكمات 
الشعبية  االحتجاجات  مواجهة  يف 
ــة واحلــقــوقــيــة  ــي ــاس ــي ــس والـــقـــوى ال
للسياسة  واملعارضة  املناضلة  والنقابية 
السياسي  وللنظام  السائدة  الطبقية 
على  كمثال  اإلشـــارة  فتكفي  القائم. 

ذلك ان معظم فروع النهج الدميقراطي 
اجلمعية  وفـــروع  واجلــهــويــة  احملــلــيــة 
من  محرومة  االنسان  حلقوق  املغربية 

وصوالت إيداع ملفاتها القانونية.

حلــريــة  املــمــنــهــج  ــقــمــع  ال هـــذا  ان 

الطبيعة  يعكس  والتعبير  الصحافة 
ــة لــلــنــظــام املــخــزنــي  ــي ــراط ــق ــالدمي ال
سلطة  من  ميلك  ما  بكل  يسعى  الــذي 
اإلعالمي  احلقل  اغــالق  الــى  وأجــهــزة 
السياسية  الساحة  يف  والتحكم   ֚ متاما 
ومنع  وحــيــ֚د  كــالعــب  واالجتماعية 
قد  نضالية  جبهة  او  حركة  أي  ظهور 
او بروز صحافة  ֚ تهدد سلطته ووجوده 
هي  كما  احلقائق  توصل  حرة  مستقلة 
للجماهير وتساهم يف الرفع من وعيها.

والــصــحــافــة  االعـــــالم  مـــجـــال  ان 
أساسي  مجال  هــو  العامة  واحلــريــات 
تخوضه  ان  يجب  الطبقي  لــلــصــراع 
ــة والــثــوريــة  ــي ــراط ــق ــدمي ــوى ال ــقـ الـ
انــتــزاع  ــان  ش مــن  الن  وقــوة  ــزم  ح بكل 
املكتسبات الدميقراطية يف هذا املجال 
ملصلحة  ــراع  ــص ال تقوية  وحتصينها 
احلرية  مــســاحــات  وتــوســيــع  التغيير 
الفكر  بنشر  سيسمح  الـــذي  الــشــيء 
من  ــع  ــرف وال التقدمي  الــدميــقــراطــي 
مبا  الشعبية  اجلماهير  وعي  مستوى 
يخدم التغيير الدميقراطي اجلذري. 

ية التعبير في المغرب محنة الصحافة وحر
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االتفاق  حول  »َتَقاُطع«  شبكة  مالحظات 
2022 أبريل   30 يف  املوقع  االجمتاعي 

جولة  جرت   ،2022 أبريل  و30  فبراير   24 بني  املمتدة  الفترة  طيلة 
النقابية  واملركزيات  املغربية  احلكومة  بني  االجتماعي  احلوار  من  جديدة 
الراهنة  االستثنائية  للظروف  وبالنظر  الباطرونا.  وممثلي  متثيال  األكثر 
االقتصادية  ــاع  األوض على  كوفيد19  جلائحة  الوخيمة  باآلثار  املتميزة 
واالجتماعية بالبالد وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمأجورين 
واخلدمات  املــواد  ألسعار  الرهيب  االرتــفــاع  ــراء  ج من  الكادحني  ولعموم 
األساسية، فقد علقت الشغيلة آماال كبيرة على نتائج هذا احلوار لتحسني 
»َتَقاُطع«  شبكة  تتبعت  كما  سنوات.  منذ  العالقة  مطالبها  وتلبية  أوضاعها 
للحقوق الشغلية مختلف مراحل احلوار االجتماعي وحللت محتوى االتفاق 
الصادر عنه واملؤرخ يف 30 أبريل 2022، وسجلت بشأنه املالحظات التالية׃

املركزيات  رفعتها  التي  املطالب  ألغلب  يستجب  لم  املذكور  االتفاق  إن 
النقابية املشاركة يف احلوار االجتماعي، واملتعلقة بتحسني القدرة الشرائية 
عبر زيادة ملموسة يف األجور واملعاشات واحترام احلريات النقابية مع إلغاء 
الفصل 288 من القانون اجلنائي واملصادقة على االتفاقيات الدولية للشغل 

ودعم جهاز تفتيش الشغل وتنفيذ ما تبقى من االتفاقات السابقة.

اإلنتاج  مواقع  مختلف  على  خيمت  التي  واخليبة  التذمر  ــواء  أج إن 
 ،2022 أبريل   30 محضر  توقيع  بعد  العمومية،  واملؤسسات  واإلدارات 
هذا  خارج  بكونهم  واخلاص  العام  القطاعني  أجراء  أغلب  إحساس  من  نابعة 
واحلماية  والترقية  األجور  برفع  األساسية  مطالبهم  جتاهل  الذي  االتفاق 

االجتماعية وحتسني شروط العمل ...

تعرض محضر االتفاق للحشو واإلطناب )14 صفحة!(، حيث مت شحنه 
بإجراءات جد ثانوية لن يكون لها وقع كبير على أوضاع الشغيلة، وقد جرت 
تكون  أن  دون  مراسيم  أو  وزارية  قرارات  شأنها  يف  احلكومة  تصدر  أن  العادة 
يوما   15 مدتها  األبــوة  رخصة  إقــرار  مثال:  النقابات.  مع  لتفاوض  موضوعا 
النخفاض  بالنظر  احلياة  يف  مرتني  أو  مرة  سوى  األجير  منها  يستفيد  لن 
اخلصوبة وتقلص حجم األسر، وكذا زيادة 64 درهما يف الشهر يف التعويضات 
العائلية بالنسبة لألبناء الرابع واخلامس والسادس لن تهم سوى نسبة قليلة 
جدا من املأجورين. فكم ميثل املأجورون الذين لهم 4 أو 5 أو 6 أبناء؟ إنهم 
ويف  و6.4%(  و9.4%   13.9%( القطاع اخلاص:  التوالي، يف  ميثلون، على 

القطاع العام: )%11.1 و%5.5 و3.3%(.

رغم التنصيص يف مقدمة االتفاق على أن مسألة التشغيل ضمن امللفات 
األخير  االتفاق  فإن  االجتماعي  احلوار  طاولة  على  املطروحة  االجتماعية 
لم يشر إلى أية إجراءات فعلية حملاربة البطالة اجلماهيرية وخصوصا وسط 

الشباب وحاملي الشواهد.

»مفاوضات«  على  االتفاق  نص  يف  أحيلت  النقابية  املطالب  من  مجموعة 
الحقة غير مضمونة النتائج )مثال: الزيادة العامة يف أجور القطاع العام(، أو 
أجلت إلى مواعيد بعيدة دون حتديد طريقة تنفيذها )مثال: توحيد احلد 

األدنى لألجور(.

مستوى  تراعي  ال  لألجور  ــى  األدن احلــد  يف  املعلنة  الهزيلة  الــزيــادة  إن 

التضخم املتراكم منذ سنوات والغالء الفاحش املسجل يف الفترة األخيرة يف 
أسعار املواد واخلدمات األساسية. لذا كان يجب التنصيص على إعادة إقرار 
السلم املتحرك لألجور واألسعار ومراجعة األجور سنويا وفقا ملؤشر األسعار 

عند االستهالك. 

احلقيقة  يف  هي  اجلديد  االتفاق  يف  ــواردة  ال االلتزامات  من  مجموعة 
التزامات قدمية وردت يف اتفاقات سابقة ولم تنفذها احلكومة والباطرونا. 
واألفظع من ذلك أن توحيد احلد األدنى لألجور الذي كان يفترض حتقيقه 
االتفاق  يف  إدراجــه  أعيد   ،2011 أبريل   26 اتفاق  مبقتضى   2013 أفق  يف 
اجلديد مع إرجاء حتقيقه إلى سنة 2028. أي أن فترة االنتظار التي حددت 

يف 3 سنوات ابتداء من 2011 مت متديدها إلى 18 سنة. )2011-2028(

من  الغموض  يلفها  االتفاق  هــذا  يف  الـــواردة  اإليجابية  النقاط  بعض 
توحيد  حتقيق  سيتم  سنوية  نسبة  بأية  مثال:  املستقبل.  يف  أجرأتها  حيث 
ما هي نسب وأشطر  2028؟  أفق  القطاع اخلاص يف  احلد األدنى لألجور يف 
إلزام  سيتم  كيف  2023؟  املالية  قانون  يف  املقترحة  الدخل  على  الضريبة 
ومبلغ  نسبة  هي  ما  للشغل؟  جماعية  اتفاقيات  بإبرام  سنويا  مقاولة   100
1320 يوم  3240 إلى  معاش الشيخوخة عند تخفيض شرط االستفادة من 

اشتراك؟

إن تخفيض شرط االستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 
لوال  إيجابيا،  يبدو  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يف  اشتراك  يوم 
أنه يخفي جوهر املشكل املطروح منذ سنني واملتمثل يف كون آالف العامالت 
شرط  على  توفرهم  بعدم  التقاعد  سن  بلوغهم  عند  يفاجؤون  والعمال 
الشغل  تفتيش  أجهزة  مسؤولية  تطرح  وهنا  يوما(.   3240( االستفادة 
وكان  القضاء.  عن  فضال  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  ومصالح 
يحفظ  معاش  من  والعامالت  العمال  هؤالء  لتمكني  صيغة  إيجاد  األجــدر 
االشتراكات  مبلغ  سحب  أو  إضافية  لسنوات  بالعمل  إلزامهم  بدل  كرامتهم 

الهزيلة.  

لغة  اعتمدت  التقاعد«  أنظمة  »إصـــالح  فقرة  يف  املعتمدة  الصيغة 
التقاعد.  مكاسب  على  احلفاظ  حول  املأجورين  طمأنة  دون  العموميات 
احلكومة  استفراد  إلى  يهدف  الفقرة  هذه  يف  الغموض  اعتماد  أن  ويخشى 
من  والــرفــع  العمل  سنوات  متديد  من  مزيد  أنــه  على  »اإلصـــالح«  بتأويل 

االقتطاعات وتخفيض املعاشات...

بخصوص املؤسسات واملقاوالت العمومية التي توجد فعليا خارج مراقبة 
بالنسبة   2022 أبريل   30 اتفاق  أجــرأة  آليات  حتديد  يتم  لم  احلكومة، 
ملستخدميها، سواء فيما يتعلق باألجر األدنى أو إحداث درجة جديدة أو ما 

يهم التفاوض مع النقابات القطاعية وإبرام اتفاقات جماعية للشغل...

القطاعية  وامللفات  املطالب  من  العديد  أيضا  جتاهل  احلالي  االتفاق 
وعددهم  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  ملف  وضمنها  والفئوية 
ــوار  »احل ــار  إط يف  األســاســي  مطلبهم  تلبية  يستبعد  والــذيــن   102.000
العمومية  الوظيفة  أسالك  يف  اإلدمــاج  يف  املتمثل  املطلب  هذا  القطاعي«. 
كخطوة إللغاء التعاقد يف الوظيفة العمومية أي إلغاء الفصل 6 مكرر الذي 

أضيف للقانون األساسي للوظيفة العمومية بتاريخ 18 فبراير 2011.

العمل  لتشريعات  القانونية  الترسانة  »استكمال  ب  املعنون  احملور  بصدد 
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ومالءمتها مع سوق الشغل الوطنية والدولية«. 

ظروف  وتدهور  االستغالل  بتشديد  املتميزة  الراهنة  للظروف  بالنظر 
مع  احمللية  التشريعات  مالئمة  تنتظر  املغربية  الشغيلة  كانت  العمل، 
عادل  أجر  وإقــرار  النقابية  احلريات  بضمان  بدء  الدولية  الشغل  معايير 
والعمال  العامالت  وسالمة  صحة  وحماية  وألسرته  للعامل  الكرامة  يضمن 
املهني  االستقرار  على  واحلفاظ  األوبئة  انتشار  وضد  املهنية  األخطار  ضد 
وتشديد اإلجراءات العقابية ضد املشغلني املنتهكني لقانون الشغل. واحلال 
أن مشاريع القوانني املشار إليها يف احملور السادس من هذا االتفاق تنذر بأن 
وإضفاء  الشغل  هشاشة  تكريس  هو  الشغل«  سوق  مع  ب«املالئمة  املقصود 
والعمال  العامالت  حلقوق  العديدة  االنتهاكات  على  القانونية  الشرعية 

فضال عن التضييق القانوني على احلريات النقابية وعلى حق اإلضراب. 

الضمانات  بعض  على  اإلجهاز  هو  الشغل  مدونة  تعديل  من  الهدف  إن 
النقابي.  العمل  ممارسة  وحرية  العمل  استقرار  تضمن  التي  القانونية 
ونخشى أن تكون املواد التالية مستهدفة: املادة 16 التي تقيد العمل بالعقدة 
للعمال  اجلماعي  التسريح  تقيد  التي   71 إلى   66 واملــواد  املــدة،  احملــدودة 
طرف  من  عمال  تشغيل  حاالت  حتدد  التي   496 واملادة  املقاوالت،  وإغالق 
414 التي  »مقاوالت التشغيل املؤقت« للقيام ب«أشغال غير دائمة«، واملادة 
تلزم السلطة بتسليم وصل اإليداع فورا للنقابات عند تأسيسها أو جتديد 

مكاتبها النقابية، إلى غيرها من املواد املشابهة.

إن مالئمة قانون الشغل مع حتوالت سوق الشغل بهذا املعنى، مطلب من 
مطالب الباطرونا التي تهدف إلى تكريس التراجعات احلالية العديدة على 

حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

بخصوص »مراجعة منظومة التنقيط والتقييم«: يسود تخوف مشروع 
تستهدف  احلكومة  طرف  من  املقترحة  التعديالت  أن  من  املوظفني  وسط 

بعض مكاسبهم وضمنها احلق يف الترقية باألقدمية.

احلكومات  طرف  من  تنفيذها  يتم  لم  التي  السابقة  االلتزامات  بعض 
التنصيص،  يتم  لم  وهكذا  اجلديد.  االتفاق  يف  متاما  اختفت  املتعاقبة 
87 املتعلقة باحلرية  مثال، على املصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 

النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون اجلنائي املنايف حلق اإلضراب.

ومن أغرب ما تضمنه اتفاق 30 أبريل 2022 الفقرة املعنونة ب »التزامات 
االحتاد العام ملقاوالت املغرب« والتي تنص يف جوهرها على التزام الباطرونا 
بتطبيق احلد األدنى لألجور )!( والتصريح بالعمال أدى الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي )!(... واحلال أن األمر يتعلق هنا مبقتضيات قانونية 
تدخل يف النظام العام وملزمة للجميع بقوة القانون وغير مشروطة بتوقيع 

هذا االلتزام ضمن بنود االتفاق االجتماعي.

الفقرة يفضح واقع احلال باملغرب ويؤكد من جديد على  إن وجود هذه 
توسل  من  الرغم  على  وذلك  املشغلني،  أغلب  طرف  من  الشغل  قانون  إنكار 
مصالح وزارة الشغل لهم. فهل كان »لزاما« أن تؤكد الباطرونا »حسن نيتها« 

بالتوقيع على االلتزام بتنفيذ هذه املقتضيات القانونية )!(؟

طنجة / إرضاب سائقي النقل الدويل

أعلن املكتبان النقابيان لشركتي »كالسينا كاري مغرب« و«كالسينا كاري 
يوم  أصــدراه  بيان  يف  للشغل،  املغربي  لالحتاد  التابعان  ترانسلوغ«  مغرب 
االربعاء 11 ماي 2022، عن إضراب عن العمل ملدة 24 ساعة يتم تنفيذه يوم 

اجلمعة 13 ماي مع االحتفاظ بحق خوض أشكال نضالية أخرى.

وجاء هذا القرار لالحتجاج على تبخيس العمل النقابي من طرف إدارة 
الشركتني، و التضييق على النقابيني وللتعبير عن رفض املكتبني النقابيني 
للمطالبة  النقابيني،و كذا  العمال  السائقني  للممارسات االستفزازية اجتاه 

ب ׃ 

- مراعاة ظروف السائقني قبل منحهم عطل سنوية. 

- احترام ساعات العمل. 

- االستجابة مللفهم املطلبي املقدم بتاريخ 29 يناير2022 

- التزام اإلدارة بالدفاع واحلفاظ على سالمة السائق عند وقوع حوادث 
عرضية مرتبطة بالشغل.

- مراجعة التعويضات املادية عن كل عملية شحن وإفراغ يف الداخل ويف 
اخلارج. 

- رفض الضغط املمارس على السائقني لدخول دول أوربية بدون تصريح 
النقل القانوني 

قطاع املاء / تداعيات سلبية للتدبري املفوض عىل 
حقوق العمال

فوضت إدارة املكتب الوطني للماء والكهرباء - قطاع املاء - تدبير مراقبة 
صهاريج املاء لشركة مناولة ال حتترم أدنى احلقوق الشغلية املكفولة. وبهذا 
قد  يكون  مناولة  لشركة  حيوي  قطاع  تفويت  مبوجبه  مت  الذي  اإلجــراء 
تعرض أكثر من 100 عامل باإلقليم إلى جشع و مزاجية الرأسمال الفردي 
الشغلية  احلقوق  مجمل  على  ــدوس  ال سيتم  كذلك  ومبوجبه  ــاص،  اخل
األساسية و تكريس الهشاشة و خدمة الرأسمال على حساب مصالح الطبقة 

العاملة. 

فقد تفاجأ العمال بأنهم إزاءعقود هي أقرب إلى صكوك عبودية وإذعان 
منه إلى عقود شغل حتفظ كرامتهم وعيشهم.. فرفضوا توقيعها، فأسسوا 
مكتبا نقابيا للدفاع الذاتي عن مصاحلهم املادية واالجتماعية لكن سرعان 
شكاية  رفع  إلى  بالعمال  دفع  مما  البقية،  لترهيب  العام  الكاتب  طرد  مت  ما 
بني  ومن   .2022 ماي   10 الثالثاء  يوم  للتشغيل  اإلقليمية  املديرية  لدى 

املطالب اآلنية للعمال׃

 - حتديد ساعات العمل حيث متتد حاليا إلى 12 ساعة يوميا 7/.7

درهم   1300 اال  اآلن  يتقاضون  ال  حيث  لألجور  األدنى  احلد  تطبيق   -
شهريا. 
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حول أوضاع الطبقة العاملة

- ال يتمتعون باحلق يف العطلة السنوية وعطل األعياد الدينية. 

يف  ساعات   4( اإلضافية  الساعات  عن  التعويض  من  يستفيدون  ال   -
اليوم(. 

- ال يستفيدون من منحة األقدمية. 

- غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 

- غياب مراقبة شروط العمل. 

- عدم التوصل بورقة األداء )األجر(. 

املكتب الوطين لالستشارة الفالحية / الشغيلة أمام 
مصري مهبم

املصير  إزاء  اخلطر  ناقوس  الفالحية  لالستشارة  الوطنية  النقابة  دقت 
املهم الذي ينتظر املكتب الوطني لالستشارة الفالحية. واستنكرت النقابة 
من خالل بيان صادر لها يوم اخلميس 12 ماي 2022، الغياب التام للمدير 
العام للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية. و طالبت وزير الفالحة بتحمل 

مسؤوليته و التدخل العاجل إلنقاذ هذه املؤسسة من اإلفالس. و كان املكتب 
الوطني لالستشارة الفالحية قد راكم عدة أزمات مالية و تدبيرية بسبب 
ما وصفه البيان بهدر فظيع للمال العام من طرف املدير العام و سوء التدبير 
من  للحسابات  األعلى  املجلس  بتدخل  طالبت  و  القانون...  احترام  عدم  و 
يف  الوصية  للوزارة  املريب  الصمت  ظل  يف  محايد  و  دقيق  حتقيق  فتح  أجل 
يف  بوضوح  التواصل  بضرورة  كذلك  النقابة  وطالبت  املصير.  ضبابية  ظل 
على  حفاظا  الفالحية  لالستشارة  الوطني  املكتب  ومصير  مستقبل  شأن 
مكتسبات الشغيلة يف هذا القطاع، وضرورة إشراك النقابة يف اتخاذ القرار 

بشأن التحوالت التي قد تطرأ على هذه املصلحة.

التابعة  الفالحية  لالستشارة  الوطنية  النقابة  سطرت  هذا،  أجل  ومن 
للشغل،  املغربي  االحتــاد  لــواء  حتت  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
بوقفة   2022 يونيو   2 اخلميس  يوم  ينطلق  احتجاجيا  نضاليا  برنامجا 
احتجاجية أمام وزارة الفالحة ثم بعده خوض إضراب وطني على مستوى 

املكتب الوطني لالستشارة الفالحية يوم اخلميس 9 يونيو2022

عمال اإلنعاش الوطين / احتجاج وطين عىل واقع 

اإلقصاء و الحگرة

أصدر املكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعامالت اإلنعاش الوطني 
֚ املنضوي حتت لواء االحتاد املغربي للشغل ،بيانا على إثر نتائج و مخرجات 
احلوار االجتماعي األخير )30 أبريل 2022(  وصفها باملبهمة املعالم، وأنهم 
من  للتخلص  الصبر  بفارغ  انتظروه  الوطني  اإلنعاش  وموظفي  عمال  كفئة 
تلبية  يف  التماطل  و  بالتأجيل  اصطدموا  لكنهم   ֚ والتهميش  املعاناة  بعض 
مطالبهم التي عمرت طويال على رفوف أرشيف وزارة الداخلية منذ ستينات 
أنها كطبقة عاملة أصبحت  القرن املاضي. وأكدت شغيلة اإلنعاش يف بيانها 
واعية بحقوقها الشرعية ومؤمنة بأحقيتها بالقوانني الشغلية  ֚ و متشبثة 
احليف  رفع  أجل  من  النضال  مواصلة  على  أكدت  كما  النقابي.  بتنظيمها 
الوطني  املكتب  قرر  وعليه  إنعاشي.  عامل  آخر  عن  والدونية  واحلگرة 
للنقابة الوطنية لعمال و عامالت اإلنعاش الوطني تنظيم وقفة احتجاجية 
وطنية ممركزة يوم السبت 21 ماي 2022 على الساعة 12 زواال أمام مقر 

البرملان املغربي.

الفقيه بن صالح: عمال توزيع مياه السقي ومحنة 

الهشاشة

يوم  احتجاجيا  اعتصاما  بالوساطة  السقي  مياه  توزيع  عمال  نظم 
املادية  أوضاعهم  بتحسني  املطالبة  أجــل  مــن   2022 مــاي   12 اخلميس 
واالجتماعية املتأزمة والتي تتسم بالهشاشة جراء اآلثار السلبية لسياسة 

التشغيل بالتدبير املفوض. 

ويطالب عمال السقي بالفقيه بن صالح املنضوون حتت لواء الكنفدرالية 
الدميوقراطية للشغل بعدة مطالب اجتماعية وشغلية أهمها متكني العمال 
من بيانات األجرة الشهرية وأداء مستحقات العطل السنوية ومتكينهم من 
وشواهد  األجور  أداء  ورقة  وتسليم  الشغل  حوادث  عن  التأمني  عقود  أرقام 

العمل.

الفقيه بن  للجنة اإلقليمية مبقر عمالة  أن مت عقد اجتماع  وقد سبق 
صالح، للبحث واملصاحلة ֚ تدارس مجموعة من النقاط املطلبية لهذه الفئة 
اإلقليمي  واملدير  »كروني«  شركة  وممثلي  العمال  ممثلي  بحضور  العمالية، 
الوطني  والصندوق  الفالحي  لالستثمار  اجلهوي  املكتب  وممثل  للتشغيل 
طريقها  جتد  لم  والتزامات  مطالب  عدة  الزالت  حيث  االجتماعي  للضمان 
الى التنفيذ خصوصا وان افة اجلفاف وحتكم وكالة احلوض املائي الم الربيع 
يف عملية تزويد مياه السقي يحول دون صرف اجورهم وكذا فقدان الشغل.

هذا وأقر ممثلو املكتب اجلهوي عن عجزهم على إيجاد بدائل لتشغيل 
احمللي  االحتاد  يتشبث  الصدد  وبهذا  الصلة.  ذات  أخرى  أنشطة  يف  العمال 
رفع  أجل  من  التحمالت  دفتر  وتعديل  مراجعة  مبطلب  والعمال  ش  د  ك  ل 
السابقة،  والصفقات  الشركات  كل  طرف  من  العمال  يطال  الــذي  احليف 
بحضور  واملصاحلة  للبحث  الوطنية  اللجنة  على  امللف  بطرح  وطالبوا 
املسؤولني املركزيني بالوزارات املعنية واألجهزة النقابية من أجل إيجاد حل 
املعاناة  نفس  تعيش  التي  املناطق  كل  يف  السقي  مياه  ملوزعي  ومنصف  ناجع 

بالنظر للدور احليوي الذي تلعبه خصوصا يف ظل اجلفاف وندرة املياه. 
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  مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
واالجمتاعية  االقتصادية  األوضاع  تدهور  اسمترار 

الشعبية للجماهري 

الطغمة  تنهجها  التي  املتوحشة  الرأسمالية  السياسات  تتسبب 
الناجتة  اخلطيرة  الغالء  وموجات  كورونا  وتداعيات  احلاكمة  املخزنية 
عن االرتفاعات املتتالية ألسعار املواد االستهالكية األساسية واحملروقات 
والبطالة  الفقر  مع  الشعبية  للجماهير  اليومية  املعاناة  تعميق  يف 
بعض  الى  اإلشــارة  فتكفي  االجتماعي.  البؤس  مظاهر  وكل  واالمــراض 
فاملغرب  اجلماهير:  تعيشها  التي  املاسي  حجم  لندرك  كمؤشرات  األرقام 
123 يف التصنيف العاملي للتنمية البشرية ֚ وحوالي  الزال يحتل املرتبة 
60./. من املغاربة يعيشون يف الفق֚ر أي حوالي 22 مليون ֚ منهم 8 ماليني 
على  يتوفرون  ال  املغاربة  من   ./.80 وحوالي  الفقر.  خط  حتت  يعيشون 

ألف  و150  تعليم.  دون  مغربي  طفل  مليون  و2.5  االجتماعي.  الضمان 
التي تغيب فيها  الزالت تسكن دور الصفيح   ֚ حسب وزارة اإلسكان   ֚ اسرة 
يف  عامل مسجلني  مليون  حوالي  ان  البشرية. كما  الكرامة  شروط  ابسط 
انتشار  بداية  يف  عملهم  فقدوا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
جائحة كورونا ناهيك عن املاليني غير املسجلني يف الصندوق واملشتغلني 
مورد  لضمان  وبدائل  حكومي  دعم  أي  غياب  يف  املهيكل  غير  القطاع  يف 

العيش.

الدولة  حول  وابواقه  املخزني  للنظام  ادعاءات  يفند  الواقع  هذا  ان 
يف  مــاهــي  والــتــي  االنــســان  وحــقــوق  البشرية  والتنمية  االجتماعية 
طبقية  سياسة  عن  للتغطية  كاذبة  وادعــاءات  شعارات  سوى  احلقيقة 
ونهب  تفقيرها  خالل  من  الشعبية  اجلماهير  حق  يف  متارس  متوحشة 
العمومية  االمــوال  وكــذا  وخوصصتها  املمتلكات  وسرقة  البالد  ثــروات 
ظل  يف  يتم  هذا  كل  الديون...  يف  البالد  واغــراق  للخارج  جلها  وتهريب 
أجهزة  مختلف  على  املفترسة  الريعية  االحتكارية  البرجوازية  سيطرة 

مصاحلها.   حتقيق  يف  وتوظيفها  الدولة 

مرة  للشارع  الخروج  تقرر  املغربية  االجمتاعية  الجهبة 

أخرى ضد الغالء والقمع

 2022 5 ماي  قررت اجلبهة االجتماعية املغربية يف  بيات لها بتاريخ 
خفض  اجل  ومن  والقمع  الغالء  ضد  احتجاجية  وطنية  مسيرة  ֚تنظيم 

 2022 29 ماي  وذلك يوم االحد   ֚ املعتقلني  األسعار وإطالق سراح كافة 
على الساعة 11 صباحا انطالقا من ساحة النصر بالدار البيضاء. وبررت 
اجلبهة قرار تنظيم هذه املسيرة بتجاهل احلكومة لكل املقترحات للحد 

 ֚֚ والريع  واملضاربات  االحتكار  لوبيات  يخدم  الذي  اخلطير  التدهور  من 
الالشعبية  االختيارات  ضد  االحتجاجات  مبختلف  االكــتــراث  وعــدم 
ومنها االحتجاجات التي نظمتها اجلبهة املغربية هذه السنة يف مختلف 
يف  ومتاديها  ابريل  و23  مــارس   6 و  فبراير   20 يف  الغالء  ضد  املناطق 
القضائية  واالحكام  باالعتقاالت  احلريات  وقمع  االفواه  تكميم  سياسة 

القاسية ملجرد تدوينات حول األوضاع يف البالد.

الشروع  الــى  مكوناتها  ومناضلي/ات  فروعها  كافة  اجلبهة  ودعــت 
واملــاديــة  املالية  الــوســائــل  كــل  وتوفير  الشعب  صفوف  يف  التعبئة  يف 

النضالية.  املعركة  هذه  إلجناح  واللوجستيكية 

نضالها  تواصل  الربنويص  بعمالة  لخباب  دوار  ساكنة 

من اجل الحق يف السكن

ال زالت ساكنة دوار »خلباب« مبقاطعة سيدي مومن بعمالة البرنوصي 
هدم  على  االحتجاجية  الوقفات  تنظيم  يف  مستمرة  البيضاء  بالدار 
لوبيات  أحد  لفائدة  املخزنية  السلطات  طرف  من  وتشريدها  مساكنها 

املشهورين. العقار 

وذلك  “براكة”،   200 فبعد أعمال الهدم، الذي تعرضت لها، أكثر من 
مستعينا  املنطقة،  قائد  طرف  من  اجلمعة،  واليوم  اخلميس  أمس  يوم 

وجدت  ֚ بتعزيزات القوات العمومية 

املئات من األسر نفسها فجأة يف العراء بدون أي مأوى. وعندما احتجت 
املخزنية.  القمع  للقمع من طرف جحافل  على مأساتها تعرضت 

على  احتجت  بالبرنوصي″،  اإلنسان  حلقوق  املغربية  “اجلمعية 
الرفيق  اعتقال  خاللها  مت  خلباب  دوار  استهدفت  التي  الهدم  عملية 
محمد الدليمي رئيس فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي 
” دوار  ، الذي أطلق سراحه الحقا بعد احتجاج أعضاء اجلمعية وسكان 

خلباب«.
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  مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
بسبب  جرادة  إبقلمي  الشباب  عرشات  اعتصام 

منجم اغالق 
جرادة  بإقليم  بوبكر  سيدي  قرية  من  الشباب  من  العشرات  يخوض 
قرار  على  احتجاجا   2022 ماي   8 يوم  منذ  للرصاص  منجم  يف  اعتصاما 
وضعيتهم  تــأزمي  من  سيزيد  الــذي  الشيء   ֚ بإغالقه  احمللية  السلطات 
كافة  على  تهميشا  تعرف  املنطقة  وان  خاصة  واالجتماعية  املــاديــة 
فرص  بتوفير  الكفيلة  االقتصادية  املشاريع  الــى  وتفتقر  املستويات 
اجلزائر  مع  احلدود  واغالق  باملنطقة  املناجم  اغالق  بعد  وخاصة  الشغل 

املعيشي«. »التهريب  يف وجه 

بدائل  غياب  يف  ب«السندريات«  واملعروفة  باملنطقة  املناجم  اغالق  ان 
االجتماعية  لالزمة  تعميق  هو  املنطقة  لتنمية  حقيقية  اقتصادية 
وكل  والتهميش  والبطالة  الفقر  لواقع  وتكريس    ֚ باملنطقة  واالقتصادي 

الساكنة. منها  تعاني  التي  االجتماعي  البؤس  مظاهر 

تنظم  مالل  بين  إبقلمي  »تنكارف«  ساكنة 
الجهة. والية  مقر  نحو  مسرية 

مسيرة  مالل  بني  بإقليم  »تنكارف«  جماعة  سكان  من  العشرات  نظم 
ماي   12 بتاريخ  خنيفرة  مالل  بني  جهة  والية  مقر  نحو  االقــدام  على 
فيما  لهم  املقدمة  للوعود  السلطات  تنفيذ  عدم  على  لالحتجاج   2022
بناء  األولى  وبالدرجة  والتعليم  كالصحة  االجتماعية  اخلدمات  يخص 
ورفع  العزلة  لفك  كالطرق  األساسية  والتجهيزات  باجلماعة  اعدادية 

املنطقة. عن  التهميش 

احتجاجية  اشكاال  خاضوا  ان  لهم  سبق  املنطقة  سكان  فان  لإلشارة 
الكرمي  العيش  العادلة يف  املطالبة بحقوقهم  متنوعة ومتواصلة من اجل 
العهود  ونكث  التماطل  ان  املدعم...اال  الدقيق  وتوفير  والتعليم  والصحة 
التعامل مع تلك املطالب. هو األسلوب الذي تتبعه السلطات املسؤولة يف 

املاء  قطع  من  املترضرين/ات  اعتصام  قمع 
ملول ايت  ابلقليعة/انزكان 

القليعة  املاء بحي  حسب بالغ لتنسيقية املتضررات واملتضررين بقطع 
خاضه  الذي  االعتصام  فان   2022 ماي   10 بتاريخ  ملول  ايت  بانزكان 
2022 قد تعرض  8 ابريل  هؤالء املتضررون/ات امام مقر العمالة بتاريخ 
واللوازم  الالفتات  مصادرة  متت  حيث   ֚ االعتصام  لفك  قمعي  لتدخل 
الذي  الصلحي  السالم  عبد  السيد  اعتقال  ومت  بحوزتهم/ن  كانت  التي 

لم يطلق سراحه اال يف املساء.

وعلى إثر هذا االعتصام أصدر عامل اإلقليم بربط منازل املتضررين/
قامت   ֚ الربط  واثناء عملية   ֚ السلطات احمللية  ان  اال  الشروب.  باملاء  ات 
وثائق ال يعرفون  التوقيع على  وترهيبهم/ن إلرغامهم/ن على  باستفزاز 
مضمونها بسبب كون اغلبهم اميون ال يعرفون القراءة والكتابة. كما انه 

الربط. اربعة متضررين من عملية  مت اقصاء 

أعضاء  على  مورس  الذي  العنف  بالغها  يف  التنسيقة  استنكرت  وقد 
التنسيقة وكل اشكال املعاملة الغير الالئقة من سب وتهديد وكذا اقصاء 
املتضررين/ ودعت  الشروب.  املاء  من  االستفادة  من  األربعة  املتضررين 

وللمزيد  والتمييز  التفريق  مواجهة  يف  والصمود  الصفوف  وحدة  الى  ات 
الهيئات  جميع  دعت  كما  اجلميع.  استفادة  حتقيق  حتى  النضال  من 

حتقيق  حتى  مؤازرتها  الى  واجلمعوية  واحلقوقية  والنقابية  السياسية 
مطالبها.

اجل  من  متواصلة  املعطلني  حركة  نضاالت 
والتنظمي الشغل  يف  الحق 

املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية  الوطني  املجلس  أصدر 
الشغل  يف  باحلق  تشبثه  فيه  يعلن   2022 ماي   10 بتاريخ  بيانا  باملغرب 
ويف  السياسيني  املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق  فيه  ويطالب   ֚ والتنظيم 
حوار  وبفتح   ֚ اجلمعية  مناضل  االحمدي  محمد  املناضل  مقدمتهم 
ويدين  للجمعية.  املطلبية  املذكرة  أرضية  على  ومسؤول  جاد  مركزي 
املجلس الوطني كل اشكال القمع يف حق مناضلي/ات اجلمعية بنب جرير 

وتازة و متاسينت وغيرها.

الرفيق  استشهاد  ذكــرى  تخليد  عن  البيان  ذات  يف  املجلس  وأعلن 
كل  »احلقيقة  شعار  حتت  بتازة   2022 ماي   15 يف  احلمزاوي  مصطفى 
قبره  عن  والكشف  احلــمــزاوي  مصطفى  الشهيد  اغتيال  يف  احلقيقة 

اجلناة«. ومعاقبة 

ويف هذا السياق أصدرت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بتازة بيانا 
تخليد  حملطة  تازة  مدينة  باحتضان  فيه  يعتز   2022 ماي   13 بتاريخ 
كل  مع  للتفاعل  واستعدادها  احلمزاوي  مصطفى  الرفيق  استشهاد  ذكرى 
ضد  والوحدوي  املشترك  النضال  تعزيز  الى  الهادفة  النضالية  املبادرات 
الى  املعطلني  الشهدادات  حاملي  والشابات  الشباب  كل  داعية   ֚ البطالة 
وتوسيع  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  باجلمعية  االلتحاق 
مجال  يف  اجتماعية  سياسة  فرض  افق  يف  نضاالتها  وجتذير  قاعدتها 

التشغيل.

لسياسة  املطلقة  ادانتها  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  يفت  ولم 
مطالبة  الوطنية  اجلمعية  نضاالت  مع  وتضامنها  الطبقة  التشغيل 
اجلمعية  مــع  ــوارات  حـ بفتح  بالتشغيل  املعنية  ومؤسساتها  الــدولــة 

والتنظيم. الشغل  يف  املشروعة  مطالبها  مع  اإليجابي  والتفاعل 
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
الدلميي محمد  الرفيق  وتعنيف  احتجاز 

لغالم  اهــل  لباشوية  التابعة  املساعدة  الــقــوات  من  عناصر  قامت 
الدميقراطي  النهج  مناضل  الدليمي  محمد  الرفيق  واحتجاز  باعتقال 
بالدار  بالبرنوصي  االنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  ورئيس 
من  بالضرب  عليه  واالعتداء  املساعدة  القوات  سيارة  داخل  البيضاء 

سراحه. يطلق  ان  قبل  واعوانه  القائد  خليفة  طرف 

دوار  ساكنة  مع  تضامنه  خلفية  على  والتعنيف  االحتجاز  هذا  ويأتي 
طرف  من  مساكنها  هدم  بعد  تشريدها  مت  التي  الغالم  باهل  خلباب 
يومه  الساكنة  نظمتها  التي  االحتجاجية  الوقفة  يف  ومشاركته  السلطة 

.2022 13 ماي  اجلمعة 

بالبيضاء  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  من  كل  أصــدر  وقــد 
بالبرنوصي  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  ومكتب  الشمالية 
الدولة  ويحمالن   ֚ واالعــتــداء  االحتجاز  هــذا  فيه  يستنكران  بيانا 
فيه  وعبرا  املناضلني.  استهداف  سياسة  يف  االستمرار  مسؤولية  املغربية 

الالئق. السكن  يف  حقها  اجل  من  الساكنة  مع  تضامنهما  عن 

العلمي سعيدة  الناشطة  اعتقال  ابسمترار  تنديد 

سنتني  ب  ابتدائيا  عليها  احملكوم   ֚ العلمي  سعيدة  الناشطة  دخلت 
السياسية  اراءهــا  بسبب  درهــم   5000 قدرها  وغــرامــة  نافذا  حبسا 
 2022 ابــريــل   29 منذ  الطعام  عــن  اضــراب  يف   ֚ احلقوقي  ونشاطها 

محاكمتها. على  احتجاجا 

بسجن  األساسية  واحلقوق  الــراي  سجناء  تنسيقية  أصــدرت  وقد 
الراي  الى  بيانا  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  التابع  عكاشة 

العلمي  سعيدة  اعتقال  باستمرار  فيه  يندد   2022 ماي   6 بتاريخ  العام 
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  كافة  وسراح  سراحها  بإطالق  ويطالب   ֚
والتعبير  الراي  حلرية  واملمنهجة  املتواصلة  لالنتهاكات  حد  وبوع  الراي 
ويحمل الدولة مسؤولية تدهور صحتها إثر اضرابها  وحرية الصحافة  ֚ 

الطعام. عن  املفتوح 

ابلقتل وهتديد  اعتداء 

 ֚ مغربي  أصــل  من  كندي  مواطن  وهــو   ֚ برهون  محمد  السيد  نشر 
بانه قد تعرض العتداء  الفيسبوك يخبر فيها  له بصفحته يف  تدوينة 
جسدي قوي بالرباط من طرف أحد عناصر االمن احملسوبني على جهاز 
االعتداء  هذا  صاحب  وقد  الوطني.  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية 

واالختطاف. بالقتل  التهديد 

سالمته. مسؤولية  املغربية  السلطات  برهون  السيد  ويحمل 

الحريش يوسف  املدون  اغتيال  محاولة 

جسدي  العتداء  احليرش  يوسف  احلقوقي  واملناضل  املدون  تعرض 
مسكنه  قرب  هــراوة  واألخــر  سيفا  يحمل  أحدهما  شخصني  طرف  من 
له  خلف  مما   2022 مــاي   9 االثنني  يــوم  القنيطرة  بإقليم  باملهدية 
التي  الصورة  تظهره  ما  وهو  والظه  الراس  مستوى  على  بليغة  إصابات 
التي  االعتداء  عملية  بعد  مباشرة  الفيسبوك  يف  بصفحته  نشرها 

مدروسة. وتصفية  قتل  محاولة  اعتبرها 

يرجعها  وراءه  تقف  التي  واجلهات  االعتداء  هذا  خللفيات  وبالنسبة 
اجلهات  لبعض  والفاضحة  املزعجة  كتاباته  الى  احليرش  يوسف  املناضل 

واالحتكارية. االوليغارشية 

اليوسفي  محمد  الصحفي  واملراسل  املدون  اعتقال 
ابلعيون

مت اعتقال املدون واملراسل الصحفي ملوقع »األهم 24« ومناضل احلزب 
استدعاءه  بعد  العيون  امن  والية  شرطة  طرف  من  املوحد  االشتراكي 
النيابة  امــام  تقدميه  2022.ومت  مــاي   9 االثنني  يــوم  اليه  لالستماع 
ان تكون أسباب االعتقال مرتبطة  12 ماي. ويرجح  العامة يوم اخلميس 
التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  يف  وتدويناته  الصحفي  يف  بنشاطه 

الصحراء. يف  النافذة  اللوبيات  تزعج 

القانوين امللف  تسلم  رفض  عىل  احتجاج 

بفرع  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  من  أعضاء  قام 
اإلداريــة  امللحقة  مبقر  باعتصام   2022 ماي   6 اجلمعة  يوم  زم  وادي 
قائد  رفض  على  احتجاجا  قضائي  مبفرض  مصحوبني  زم  بوادي  األولى 

اجلمعية. فرع  مكتب  لتجديد  القانوني  امللف  تسلم  املقاطعة 

واملنع  احلصار  سياسة  إطــار  يف  القانوني  امللف  تسلم  رفــض  ويأتي 
حق  يف  الداخلية  وزارة  عبر  املخزني  النظام  ينهجها  التي  املمنهج 
والسياسية  احلقوقية  والــقــوى  االنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

الدميقراطي. النهج  حزب  مقدمتها  ويف  له  املعارضة  والنقابية 
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
عبد  املدين  والناشط  اإلعالمي  معاانة  اسمترار 

امزاز العزيز 

تقدمي  مت  لها  يتعرض  التي  واملتابعات  املضايقات  مسلسل  اطار  يف 
»عبر«  جريدة  مراسل  امــزاز  العزيز  عبد  املدني  والناشط  اإلعالمي 
على   2022 ماي   8 االحد  يوم  العامة  النيابة  انظار  امام  االلكترونية 
خلفية نشره لفيديو مباشر على قناة املوقع يحكي فيه مواطن بتعرضه 
فه  ويشتكي   ֚ وجهه  يف  غائر  جرح  عنه  نتج  األبيض  بالسالح  العتداء 
متابعته  تقررت  مريرت.وقد  مبدينة  األمنية  األجهزة  تعامل  سوء  من 

سنتيم.  مليون  بكفالة  سراح  حالة  يف 

فان  بخنيفرة  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  بيان  وحسب 
»مكافحة  مسطرة  بتحريك  فقامت  االمر  تستسغ  لم  األمنية  األجهزة 
وسائل  على  سلطتها  فــرض  الدولة  بها  تبرر  التي  الكاذبة«  االخبار 
تضامنه  عن  الفرع  وعبر  عليها.  والتضييق  محاصرتها  بغية  االعــالم 
حرية  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  كل  بشدة  مدينا  امزاز  اإلعالمي  مع 

الصحافة.

ابلصحراء ابلعيون  حقوقيني  نشطاء  اعتقال 

بالصحراء  بالعيون  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  أصــدر 
املجاهيد  املناضلة  باعتقال  فيه  يخبر   2022 ماي   4 يف  مؤرخا  بيانا 
احلسني  املجاهيد  السيد  ووالدها  بالعيون  اجلمعية  رئيس  نائبة  جميلة 
ومحاولة  ب«الكوير«  محليا  املعروفة  عمومية  نقل  وسيلة  داخــل  من 
تصدي  لــوال  شديد  بهلع  أصيب  الــذي  التامك  احمد  الطفل  اعتقال 
وذلك  تلك  اعتقاله  حملاولة  اجلمعية  فرع  عضوة  الركبي  خليفة  والدته 

.2022 3 ماي  يوم 

وان  سبق  جميلة  وابنته  املجاهيد  احلسني  السيد  ان  الفرع  ويذكر 
وتعريض  جسدي  واعتداء  اعتقال  من  االنتهاكات  من  للعديد  تعرضا 
بسبب  حقهما  يف  تشهير  حــمــالت  ــن  وش بــاحلــجــارة  للرشق  منزلهم 
السياسي  ونشاطهما  الصحراء  يف  النزاع  بشأن  السياسية  مواقفهما 

فورا. سراحهما  بإطالق  الفرع  ويطالب  واحلقوقي. 

الصادق  عبد  الحقويق  املناضل  عىل  الحكم 
بنعزوزي

اجلمعية  فرع  رئيس  بنعزوزي  الصادق  عبد  املناضل  على  احلكم  مت 
حبسا  بشهرين  فكيك  /إقليم  جتيت  ببني  االنسان  حلقوق  املغربية 
ويعتبر  غيابه.  يف  درهــم   1000 قــدرهــا  وغــرامــة  التنفيذ  موقوفة 
متارسها  التي  واحلصار  القمع  سلسلة  ضمن  حلقة  اجلائر  احلكم  هذا 
والنضالية  احلقوقية  وانشطته  صوته  إلسكات  ضده  املخزنية  السلطات 
القمع  بنار  املكتوية  الشعبية  اجلماهير  حقوق  عن  للدفاع  امليدانية 
املناضل  عن  ومعروف  باملنطقة.  والتهميش  والغالء  والبطالة  والفقر 
من  ذلك  كلفه  مهما  ومواقفه  مبادئه  على  وثباته  صموده  بنعزوزي 

وعدوانا. ظلما  وسجنه  اعتقاله  مت  ان  سبق  حيث  تضحيات 

ببين  شغيات  محمد  املناضل  ابعتقال  االمر 
فكيك تجيت/إقلمي 

االمر  ببوعرفة  االبتدائية  احملكمة  لــدى  العامة  النيابة  أعطت 
عدم  بدعوى  شغيات  محمد  املناضل  العتقال  جتيت  ببني  امللكي  للدرك 
محاكمة  إطار  يف  عليه  بها  احلكم  مت  درهم   700 قدرها  غرامة  اداءه 

سابقة.

حبسا  النضال  ضريبة  أدى  قد  شغيات  محمد  املناضل  فان  ولإلشارة 
اجلماهير  جانب  الــى  وانحيازه  النضالي  نشاطه  خلفية  على  نافذا 
واالقتصادية  االجتماعية  املطالب  اجــل  من  جتيت  لبني  الكادحة 

 . للمنطقة

لحقوق  املغربية  للجمعية  املركزي  املكتب 
ويستنكر  الصحافة  حرية  واقع  يرشح  االنسان 

العدل وزير  ترصيحات 

املركزي  املكتب  أصدر  ماي   3 للصحافة  العاملي  اليوم  تخليد  إطار  *يف 

تشريعا  الصحافة  حرية  انتهاكات  استمرار  فيه  يبني  بيانا  للجمعية 
املمنهج  والقمع  املستقلة  للصحافة  وحصار  ترد  من  تعرفه  وما  وممارسة 
االجتماعي  التواصل  وسائط  ومستعملي  واملدونني  املستقلني  للصحفيني 
لألجهزة  املوالي  التشهير  اعالم  وتنامي  منهم  العديد  ومحاكمة  واعتقال 
حدود  بال  مراسلون  منظمة  ترتيب  يؤكده  املغربية  واملخابراتية  األمنية 

الصحافة. حرية  مؤشر  يف  عامليا   135 املرتبة  يف  للمغرب 

املعتقلني  واملدونني  الصحفيني  سراح  بإطالق  املركزي  املكتب  ويطالب 
حقوق  على  لالعتداء  حــد  ــع  ووض ضدهم  اجلــاريــة  املتابعات  ــف  ووق
املتعلقة  القوانني  ومراجعة  التشهير  لصحافة  حد  ووضع  الصحافيني/ات 
الدولية  واملعاهدات  املواثيق  مع  مالئمتها  قصد  والنشر  بالصحافة 

والتعبير. الراي  بحرية  املتعلقة 

بشأن   2022 ابريل   28 بتاريخ  بيانا  للجمعية  املركزي  املكتب  *أصدر 

النيابة  ابــالغ  يف  املدني  املجتمع  مسؤولية  بشأن  العدل  وزيــر  تصريح 
اعتبر  وقد  العام.  املال  حماية  يف  ودوره  االختالس  شبهة  عن  العامة 
مبحاربة  الصلة  ذات  األممية  للمرجعية  مناقضا  التصريح  هذا  املكتب 
وميكن   ֚ الوطنية  والتشريعات  الدستور  ومقاصد  وملقتضيات  الفساد 
حجم  على  والتستر  والفساد  املفسدين  حلماية  كمقدمة  ادراجـــه 
االقتصادية  اجلرائم  يف  العقاب  من  اإلفالت  ودعم  املستشري  الفساد 
واالغتناء  العموميني  وامللك  املال  الستباحة  وتشجيعا  واالجتماعية 
الفساد. عن  باملبلغني  واملساس  املنتخبني  طرف  من  وخاصة  املشروع  غير 

التصريح استهالال لتضمني  ان يكون هذا  املركزي من  املكتب  ويتخوف 
تقدمي  مــن  املــدنــي  املجتمع  متنع  نصوصا  املنتظر  اجلنائي  القانون 
تقويض  شانه  من  الذي  االمر  الفساد  حملاربة  الترافع  ومن  الشكايات 
ويقبر  القضائية  السلطة  باختصاصات  وميس  للعدالة  الولوج  يف  احلق 

املدني. املجتمع  أدوار  أحد 


