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الطبقة  بني  الصراع  تاريخ  طيلة 
الــعــامــلــة والــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة 
جانب  الى  العمالي   التضامن  شكل 
العمال  يد  يف  ســاح  اهــم  التنظيم 
أحد  شكل  وقد  الرأسمال.  ملواجهة 
وظهور  لتبلور  األساسية  الركائز 
وتوحيد  لتنظيم  كـــأداة  النقابة 
الطبقة العاملة خلوض الصراع على 
كان  فكلما  االقتصادية.  الواجهة 
دائما  واسعا  قويا  العمالي  التضامن 

ومفعا كلما كان مصير هذا الصراع

العاملة  الطبقة  لصالح  ونتائجه 
عنها  تخفف  مكتسبات  ֚فتحقق 
شروط  وتتحسن  االستغال  وطــأة 
صحيح.  والعكس  وعيشها.  عملها 
ضعيفا  العمالي  التضامن  كان  فكلما 
مصير  ــان  ك كلما  وموسميا  ضيقا 
الطبقة  لصالح  ــارك  ــع وامل الــصــراع 
بتكثيف  لها  يسمح  مما  البرجوازية 
اســتــغــال الــعــمــال واالجـــهـــاز على 

حقوقهم ومكتسباتهم.

الرأسمالية  توحش  ظل  ويف  االن 
طبقي  كجهاز  الــدولــة  واصــطــفــاف 
وبشكل سافر الى جانب البرجوازية 
العمالي  التضامن  تفعيل  أصــبــح 
مطروحة  وملحة  ضــروريــة  مسالة 
القوى  جميع  اعــمــال  جـــدول  على 
ويف  املناضلة  والسياسية  النقابية 
وعلى  املاركسية  الــقــوى  مقدمتها 
املــؤمــنــني/ات  املــنــاضــلــني/ات  جميع 
العاملة  للطبقة  التاريخ  باملشروع 
الرأسمالية  على  القضاء  يف  املتمثل 

وبناء املجتمع االشتراكي.

العمالي  التضامن  وال ميكن تصور 

البد  لذلك  النقابي.  النضال  خارج 
وتوسيعه  النضال  هــذا  تقوية  من 
ــال/ات  ــم ــع ال ــراط  انـــخـ بتشجيع 
ــن اجـــل دمــقــرطــتــه يف  والــنــضــال م
ووحدته  البيروقراطية  مواجهة 
التنظيمية  امليدانية يف افق وحدته 
يف  ــروض  ــف امل التشتت  مــواجــهــة  يف 
قلب  ويف  العاملة.  الطبقة  صفوف 
ثقافة  نشر  مــن  البــد  الــصــراع  هــذا 
التضامن وسط العمال/ات يف الوحدة 
داخل  الوحدات  بني  وما  اإلنتاجية 
القطاعات  بــني  ــا  وم القطاع  نفس 
املختلفة.  واخلدماتية  االنتاجية 
العمالي  التضامن  تفعيل  من  بد  وال 
عمليا وذلك بدعم املعارك العمالية 
هذا  ويف  واعاميا.  ومــاديــا  نضاليا 
ــد مــن خــلــق صــنــاديــق  اإلطــــار البـ
الوحدة  يف  تضامنية  نقابية  مالية 
الصعيد  وعلى  والقطاع  اإلنتاجية 
واالضرابات  املعارك  لدعم  الوطني 
األساسي  الشرط  لضمان  العمالية 
لنجاحها وهو الشرط املالي ملواجهة 

توقيف أجور املضربني.

نضاالت  من  بادنا  تشهده  ما  ان 
ــا هــو  ــم ــل ــث ــة م ــي ــول ــط ــة ب ــي ــال ــم ع
شركة  لــعــمــال/ات  بالنسبة  ــال  احل
املطرودين/ مبكناس  »سيكوميك« 
كقوى  علينا  تفرض  العمل  من  ات 
تركيز  وكــمــنــاضــلــني/ات  مناضلة 
الطبقة  ــاالت  ــض ن لــدعــم  ــود  ــه اجل
اشكال  كــافــة  واستنهاض  العاملة 
معها  والشعبي  العمالي  التضامن 
امــام  سهلة  فريسة  تبقى  ال  حتى 

االفتراس الرأسمالي.       

التضامن العمالي سالح ضروري للطبقة 
العاملة في الصراع ضد الرأسمالية
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اغلبية املغاربة غري راضني عىل نتائج الحوار 
االجمتاعي

من  ازيــد  فيها  شــارك  للمواطنة  املغربي  للمركز  دراســة  نتائج  كشفت 
جميع  ومن  وخاصة  عمومية  وشبه  عمومية  قطاعات  اجــراء  من   6000

جهات الباد باإلضافة الى متقاعدين

جمع  الــذي  االجتماعي  احلــوار  نتائج  من  مستاؤون   ./.91 ان  كشفت 
اذ  متثيلية  األكثر  النقابية  واملركزيات  الباطرونا  وممثلي  احلكومة  مؤخرا 
اثار  من  التخفيف  يف  تساهم  لهم  مادية  مكاسب  أي  تتضمن  ال  اعتبروها 
ارتفاع األسعار على توازنهم املالي. وان 84./. منهم ال يرون فيها اية مكاسب 
93./. منهم/ن غير راضني على  غير مادية حاال ومستقبا. كما كشفت ان 

دور النقابات يف الدفاع عن مصاحلهم/ن.

وتسائل  اخلطر  ناقوس  تدق  الدراسة  اليها  توصلت  التي  النتائج  ان 
النقابات حول دورها يف الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة. وهو الدور 
الذي وجدت اصا من اجله يف مواجهة االستغال الرأسمالي  وقدمت فيه 
الطبقة العاملة واحلركة النقابية تضحيات جسيمة من شهداء واعتقاالت 
الطبقي  التعاون  سياسة  نهج  وتشريد...وليس  العمل  من  وطرد  ومحاكمات 
من  املــزيــد  الــى  ســوى  النهاية  يف  ــودي  ي لــن  والـــذي  االجتماعي  والسلم 
ومدافع  كحارس  املخزني  النظام  وتغول  الرأسمالي  واالفتراس  االستغال 

امني عن مصالح الرأسماليني.  

رشكة »سيكوميك« للخياطة مبكناس
العامات والعمال يف واجهة املشهد االحتجاجي / العمالي 

يف بداية األسبوع توجهت عامات وعمال شركة »سيكوميك« للخياطة 
مبكناس يف مسيرة احتجاجية، إلى أحد املعامل اململوكة لصاحب شركتهم 

واالحتجاج.  للضغط 

مقر  إلى  /ن  توجهوا  قد   2022 ماي   20 اجلمعة  يوم  صبيحة  وكانوا 
باالحتجاج  املرفوق  التوقف  من  أشهر   8 بعد  شغلهم/ن  الستئناف  العمل 
اجتماع  إطــار  يف  املبرم  االتفاق  لبنود  طبقا  العودة  ــاءت  وج والصمود. 
حضور  و.  فاس/مكناس  والية  إشراف  حتت  أبريل  أوائل  مت  مبحضر  موثق 
احمللي  االحتاد  وممثلي  الباطرونا  وممثلي  العمال  وممثلي  الشغل  مديرية 
أبواب  توصد  أخرى  ومرة  مبكناس.  للشغل  الدميقراطية  للكونفدرالية 
عرضة  أنفسهن   550 ال  والعمال  العامات  وجتد  وجوههم/ن.  يف  املعمل 
تصريح  من  ونستشف  ونستنتج  املصير.  وضبابية  التشريد  الستمرار 
وصمت  حياد  فيه  الوضع  أن  »سيكوميك«،  شركة  داخــل  العمال  ممثل 
سلبي وتواطؤ مكشوف من لدن السلطة والقضاء، حيث ُتطرح ثاث أسئلة 
حارقة وفاضحة واجلواب عليها سيكشف خيوط املؤامرة االفتراسية التي 
تستهدف التخلص من العامات والعمال والتخلص من الكلفة االجتماعية 
املترتبة عن حالة التسريح املمنهج بعد مسلسل من تفويت احلق التجاري 
وجتديد العقد واستعادته مرة أخرى بعد ضخ الدولة يف شخص الداخلية 
هذا  وبني  القدمي.  املالك  عودة  ثم  مليون   400 ب  يقدر  لدعم  واجلماعة 
وذاك واجهت أكثر من ٪50 من العامات وهن املصابات بأمراض مزمنة ولم 
cnss فيما مت  ال  الباطرون لم يؤدي أقساط  تتمكن من ولوج العاج ألن 

رفض طلبات استفادتهن من نظام »راميد«.

׃ األسئلة كما طرحها ممثل العمال تلخص كل شيء

الباطرون  استرجعها  فلماذا  للربح  منتجة  غير  الشركة  هذه  كانت  إذا   -
القدمي/ اجلديد؟

والتزاماتها  ديــونــهــا  تـــؤدي  لــم  ملـــاذا  ومــربــحــة  منتجة  كــانــت  وإذا   -
االجتماعية؟

الديون  سيؤدي  من  األجنبي،  الباطرون  رحيل  وبعد  الثالث  والسؤال   -
ومن يضمن استمرار العمل يف ظل مالك جديد؟

احمللية  للسلطات  املشبوه  الصمت  أمــام  املـــأزوم  الوضع  استمرار  ومــع 
للصكود  العاملة  الطبقة  لدى  الهائل  االستعداد  وأمام  والقضاء،  والشغلية 
أن  علما  ومكتسباتها،  حقوقها  عن  دفاعا  للمناورات  والتصدي  واملقاومة 
أمام  الشركة؛  هذه  داخــل  من  سنة   30 و   10 بني  تتراوح  االستغال  ُمــدد 
العمال/ات  مع  املقايضة  من  نوع  بطرح  اجلديد  الباطرون  ناور  الوضع  هذا 
تسليمها  و  املعمل  داخل  املوجودة  املعدات  و  السلع  استرجاع  مبوجبها  يتم 
للباطرون القدمي من أجل »استئناف الشغل«. لكن يقظة العامات والعمال 
الساح هو استمرار  الدنيئة وكان  اللعبة  وممثليهم حالت دون تنفيذ هذه 

النضالية التصعيدية.  االحتجاج والفضح بشتى األشكال 

املعركة  هذه  واكبت  التي  اإلعامية  التغطية  إلى  باإلضافة  أنه  ُيذكر 
معركة  لقيت  أدواتــه،  بكل  الدميقراطي  النهج  إعام  طرف  من  العمالية 
عمال وعامات »سيكوميك« دعما ميدانيا متواصا من طرف أجهزة النهج 
السكرتارية  كزيارة  التضامنية  والقوافل  الزيارات  خال  من  الدميقراطي 
العمالي  للقطاع  الوطنية  والسكرتارية  مرتني  النسائي  للقطاع  الوطنية 
الزيارة  وكذلك  مبكناس،  الدميقراطي  النهج  وفــرع  الدميقراطي  للنهج 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  رئيس  الرفيقني  بها  قام  التي  األخيرة 
حلقوق  املغربية  للجمعية  التابعة  الشغلية  للحقوق  تقاطع  شبكة  ومنسق 

االنسان. 

العرائش / محاكمة املناضل العمايل محمد 
اغريدة سعيد 

الدميقراطي،  للنهج  العمالي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  لقرار  تفعيا 
وتعميم الكتابة الوطنية بهذا اخلصوص، نظم عشرات املناضات واملناضلني 
يوم االثنني 23 ماي 2022 قافلة تضامنية مع الرفيق العامل محمد سعيد 
اغريدة عضو املجلس العمالي للنهج الدميقراطي الذي مُثل أمام ابتدائية 
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لصنع  األجنبية  الشركة  إدارة  رفعتها  كيدية  شكاية  إثر  على  العرائش 
تعسفي  بشكل  تطرده  أن  قبل  كعامل  بها  يشتغل  كان  والتي  األحذية، 
لقضايا  نصرة  الدائم  ودعمه  ووقوفه  والنقابي،  السياسي  نشاطه  بسبب 
التهمة  تختلف  وال  واالجتماعية.  الشغلية  حقوقهم  يف  العمال  زمائه 
مبوجبها،  ُيحاكم  التي  تلك  عن  العمل،  من  لطرده  كمبرر  له  وجهت  التي 
هي  والتي  املشؤومة   288 املــادة  باستخدام  العمل«  حرية  »عرقلة  وهي 
املعامل  داخل  النقابي  العمل  وضرب  حملاربة  توظفه  الباطرونا  بيد  سوط 

وتأبيد االستغال وفرض الصمت وترهيب وتخويف الطبقة العاملة. 

جلسة  إلى  اغريدة  سعيد  محمد  الرفيق  محاكمة  تأجيل  مت  وقد  هذا 
6 يونيو 2022

عامالت وعمال اإلنعاش الوطين غاضبون 
ويحتجون

الوطني  اإلنــعــاش  وعــامــات  عمال  نفذ  السابق،  يف  مقررا  كــان  كما 
املنضوون حتت لواء االحتاد املغربي للشغل، وقفة احتجاجية وطنية أمام 
2022 للمطالبة برفع التهميش والدونية  21 ماي  مقر البرملان يوم السبت 

ظروف  يف  تشتغل  والتي  العاملة  الطبقة  من  الفئة  هذه  منها  تعاني  التي 
قاسية وهشة داخل وخارج اإلدارات ويف الشوارع والفضاءات العمومية. 

التي  وقفتهم  خال  من  الوطني֚  اإلنعاش  وعامات  عمال  ويطالب 
كانت وازنة، بتسوية وضعيتهم/ن املالية واإلدارية، وهي الفئة التي تؤدي 
من  ومحرومة  زهيدة  أجور  مقابل  احمللية  اجلماعات  لصالح  مهمة  خدمات 
الهشاشة  تكريس  ظل  يف  والشغلية،  االجتماعية  احلقوق  من  مجموعة 

وتنامي واتساع مستنقعات الريع والفساد.

احتجاج عمال/ات رشكة »سودايف« الفرنسية 
بسبب رضب الحرايت النقابية

الصناعات  يف  املتخصصة  الفرنسية  »ســودايف«  شركة  عمال/ات  نظم 
اجلامعة  يف  واملنضوون  والفلفل  كالطماطم  للتصدير  املوجهة  الغذائية 
وقفة  للشغل  املــغــربــي  لــاحتــاد  التابعة  الــفــاحــي  للقطاع  الوطنية 
ماي   26 بتاريخ  دحو  أوالد  جماعة  مبركز  الشركة  مقر  امام  احتجاجية 
باملكتب  عضو  طــرد  على   الشركة  إدارة  ــدام  اق على  احتجاجا   2022
ونهج  احلــوار  رفض  وعلى  االجــراء  مندوب  الوقت  نفس  يف  وهو  النقابي 
العمال  جميع  على  شغل  عقود  توقيع  وفرض  العمال  بني  التمييز  سياسة 
الليلية  العمل  ساعات  عن  التعويض  وعدم  اقدميتهم/ن  رغم  والعامات 

واملعاناة مع مشكل النقل...

300 عامل/ة اغلبهم  وجتدر اإلشارة الى ان هذه الشركة تشغل حوالي 
نساء.  ومتارس عليهم/ن استغاال بشعا يف تواطؤ وصمت اجلهات املسؤولة. 
من  اعضاءه  ضد  شعواء  حربا  شنت  النقابي  للمكتب  تأسيسهم  ومبجرد 
تسلم  ورفضت  االستماع  جلسات  وتنظيم  اإلنذارات  وتوجيه  التهم  تلفيق 

الئحة أعضاء املكتب.

ويف مواجهة هذا الهجوم على احلق يف التنظيم النقابي راسلت اجلامعة 
اإلقليمية  السلطات  باإلقليم  وكذا  باجلهة  الفاحي  للقطاع  الوطنية 
ومعاجلة  القانون  تطبيق  لفرض  التدخل  اجــل  من  الشغل  ومندوبية 
املشاكل القائمة وفتح احلوار مع املكتب النقابي. لكن حلد الساعة ما زالت 

األوضاع على حالها.

فروع  من  النقابيني  املسؤولني  وتضامن  بحضور  الوقفة  متيزت  وقد 
ومجموعة  الدميقراطي  النهج  من  مناضلني  حضور  وكذا  باجلهة  اجلامعة 

من املنابر اإلعامية االلكترونية التي غطت الوقفة.

آيت ملول / انفجار يف وحدة إنتاجية يقتل عامال

لسخان  انفجار  يف   2022 ماي  املاضي16  االثنني  يوم  العمال  أحد  تويف 
حدث  ملول.  بأيت  ملزار  بحي  املعلبة  الطماطم  خليط  لصنع  مبعمل  مائي، 
االنفجار خال محاولة العامل تشغيل أليات الوحدة باجلناح الذي يعمل 
نشاط  استئناف  أجل  من  اآلليات  جتريب  عملية  بصدد  العمال  به،وكان 
املعمل املوسمي.  وقد مت إغاق املعمل يوم 20 ماي 2022 بقرار من اللجنة 
املختلطة. وعليه ال توجد معطيات كافية حول احلادث )من الذي توفى، 
تتواجد  ملول  ايت  أن  رغم  املهني....(  وضعه  االجتماعية،  حالته  عمره، 

بها معامل كثيرة ومتنوعة. 

هل تتواجد باملعمل جلنة للسامة؟  

تويف العامل بفعل انفجار ادى إلى حريق، األمر الذي يطرح مرة أخرى 
التساؤل حول املعدات الوقائية الضامنة لسامة العمال واملستخدمني من 

احلرائق وحوادث الشغل 

ما مصير رب عمل املعمل، هل مت اعتقاله؟ 

هل العامل الذي مات مؤمن عنه؟ 

وكم  التعويض؟  على  للحصول  أسرته  ستنتظر  كم  مؤمنا  كــان  إذا 
سيكون؟ 

ما مصير العمال بعد اإلغاق؟ 

من سيجيب عن هذه االسئلة؟ غير متابعة عمالية حقيقية تستهدف 
فضح الباطرونا والتشهير بجشعهم وامتناعهم عن توفير شروط السامة 

والوقاية داخل مقرات االستغال 

متابعة هدفها دفع العمال لتوحيد صفوفهم والنهوض لوقف االستهتار 
ارباب  ومعاقبة  مراقبة  يف  بدورها  لتقوم  الدولة  على  بالضغط  بحياتهم 
من  بالضغط  وايضا  املشروعة.  إضراباتهم  أثناء  العمال  قمع  بدل  العمل 
أجل ضمان احلقوق الشغلية واالجتماعية بدءا بضرورة التقيد والتصريح 

بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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لالحتجاج  للشارع  تخرج  االجمتاعية  الجهبة 

والتطبيع والقمع  الغالء  ضد 
بالدار  شعبية  مسيرة  تنظيم  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  قــررت 
والقمع  الغاء  »مناهضة  شعار  حتت   2022 ماي   29 االحد  يوم  البيضاء 
اجلبهة  سكرتارية  قررت  املسيرة  مبنع  السلطة  قرار  وبعد  والتطبيع«. 

واملكان. التوقيت  الى وقفة احتجاجية يف نفس  حتويلها 

تقدم  »سامري«  رشكة  إلنقاذ  الوطنية  الجهبة 
املحروقات أسعار  لتخفيض  اقرتاحات 

وانعكاساتها  احملروقات  ألسعار  واملتزايدة  املهولة  االرتفاعات  ملواجهة 
إلنقاذ  الوطنية  اجلبهة  طرحت  اخلطيرة  واالجتماعية  االقتصادية 
كبير  بشكل  األسعار  تلك  تخفيض  شانها  من  مقترحات  »سامير«  شركة 
مت  ما  إذا  للغازوال  بالنسبة  الواحد  للتر  درهم   1.75 الى  قيمته  تصل 
البترول باحملمدية وإلغاء الضريبة على  تشغيل مصفاة »سامير« لتكرير 
وكذلك  الواحد  للتر  درهم   1.5 أي   ./.10 الى  تصل  التي  املضافة  القيمة 

الواحد  للتر  درهم   2.52 تبلغ  التي  الداخلي  االستهاك  على  الضريبة 
من  سيمكن  مما  درهــم   6.52 الــى  يصل  تخفيضا  سيحقق  الــذي  االمــر 

النصف. كما الكازوال بأكثر من  اللتر من  تخفيض ثمن 

راكمت  التي  احملروقات  شركات  أربــاح  على  ضريبة  فرض  اقترحت   
مشروعة. أرباحا طائلة بطرق مشبوهة وغير 

االحتجاج عىل الحرمان من الحق يف املاء.
كبرى  جرمية  ملف  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  *فجر 
مرتكبة يف حق ساكنة وبيئة قرية لهري بإقليم خنيفرة بسبب استنزاف 
وانابيب/  سدود  عبر  وحتويلها  شبوكة  واد  ملياه  الكبار  الفاحني  بعض 
الودي  جفاف  يف  تسبب  مما  زراعتهم  لسقي  ضيعاتهم  الى  سرية  قنوات 
بيئية  كارثة  وحدوث  األسماك  ونفوق  الفاحني  صغار  على  املاء  وقطع 

باملنطقة.

يوم  احتجاجية  وقفة  املنطقة  ساكنة  مبعية  اجلمعية  فرع  نظم  وقد 

2022 21 ماي  السبت 

من  ــواد  ال حلماية  املعنية  للسلطات  العاجل  بالتدخل  للمطالبة 

القانون  وتفعيل  لــه   يتعرض  ــذي  ال املتواصل  واالســتــنــزاف  التدمير 
التدهور  هذا  من  املتضررة  للساكنة  حلول  وإيجاد  يخالفه   من  ومعاقبة 

للواد. احلاصل 

ملنع  والدرك  املساعدة  قوات  طرف  من  للحصار  الوقفة  تعرضت  وقد 
ومضايقة  باستفزاز  لهري  دائــرة  رئيس  قام  كما  مسيرة.  الى  حتولها 
ذلــك  تظهر  ــم  ك ــان  ــس االن حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلمعية  فـــرع  مناضلي 

االجتماعي. التواصل  وسائل  يف  للوقفة  املوثقة  الفيديوهات 

ستوت  باوالد  وصبرا  بزايو  الصغار  للفاحني  النقابي  املكتب  دعا   *
تنظيم  الى  للشغل  املغربي  االحتاد  لواء  حتت  املنضوي  الناظور  بإقليم 
2022 امام سد واد مالك احتجاجا  21 ماي  وقفة احتجاجية يوم السبت 
على  نهائية  بصفة  السقي  مياه  قطع  يف  تسبب  الذي  السد  اغاق  على 
املتمثل  انتاجهم  وضياع  للجفاف  عرضة  جعلهم  الذي  الشيء  الفاحني 

أساسا يف األشجار املثمرة املهددة باالحتراق.

عنهم  توقيفها  مت  قد  السقي  مياه  فان  للفاحني  تصريحات  وحسب 
يومي  بشكل  القناة  يف  تتدفق  املياه  ان  رغــم  أشهر    6 حوالي  ما  منذ 
يتم  الذي  الوقت  يف  السقي   مياه  من  حصصهم  مصير  حول  متسائلني 
التصديرية   الزراعات  يف  املتخصصة  الفاحني  كبار  ضيعات  تزويد  فيه 

مستمر.  بشكل  باملياه 

مبدينة  الشروب  املاء  قطع  من  املتضررين/ات  من  مجموعة  *يخوض 
يف  احلق  اجل  من  متواصلة  نضاالت  ملول  ايت  انزكان  بعمالة  لقليعة 
يف  املسؤولة  اجلهات  لتعنت  ونظرا  للشرب.  الصالح  املاء  بشبكة  الربط 
تصعيديا  نضاليا  برنامجا  سطروا  املتضررين/ات  فان  املشكل  معاجلة 
املجلس  مقر  امــام  ماي   20 اجلمعة  يوم  احتجاجية  بوقفات  استهلوه 
الصالح  للماء  الوطني  املكتب  مقر  امــام  ماي   23 االثنني  ويــوم  البلدي 

للشرب ويوم اجلمعة 27 ماي امام عمالة انزكان ايت ملول.
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يف  تحقيق  بفتح  يطالبون  كلممي  فالحو 

اختالالت يف تنفيذ الربانمج الوطين للحد من 
الجفاف ااثر 

بفتح  املسؤولة  اجلهات  كلميم  بإقليم  فاحية  تعاونية   84 طالبت 
البرنامج  تنفيذ  رافقت  التي  االختاالت  حول«  وشامل  نزيه  حتقيق 

الوطني للحد من اثار قلة التساقطات« ومدى استجابة املشاريع املنجزة 
التنمية  خدمتها  ومــدى  العام  املــال  تدبير  وحسن  الشفافية  ملعايير 

املنطقة. يف  والقروية  الفاحية 

التابعة  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  راسلت  السياق  هذا  ويف 
والصيد  الفاحة  ووزير  الداخلية  وزير  من  كل  للشغل  املغربي  لاحتاد 
من  للتخفيف  الفاحني  ملطالب  واالستجابة  التدخل  قصد  البحري 

معاناتهم ورفع الضرر عنهم وفتح حوار جاد ومسؤول معهم.  

املعطلني نضاالت 
ذكرى  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  *خلدت 
تازة  مبدينة   2022 ماي   15 يوم  احلمزاوي  مصطفى  الرفيق  استشهاد 
حتت شعار »احلقيقة كل احلقيقة يف اغتيال الشهيد مصطفى احلمزاوي 
والكشف عن قبره ومعاقبة اجلناة«  وذلك بتنظيم مسيرة جابت شوارع 
املعطلون/ خالها  ردد  املخزنية   القمع  أجهزة  حصار  حتت  املدينة  
عن  وبالكشف  الطبقية  والقمع  التشغيل  بسياسة  منددة  شعارات  ات 
يف  استشهد  الذي  احلمزاوي  مصطفى  الشهيد  ملف  يف  الكاملة  احلقيقة 

.1991 سنة 

تــازة  فــرع  نظمه  ــذي  ال ليلي  مببيت  املصحوب  االعتصام  *تعرض 
 24 الثاثاء  يوم  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية 
طرف  من  عنيف  قمعي  تدخل  الى  اإلقليم  عمالة  مقر  امام   2022 ماي 
إثرها  على  نقل  بليغة  إصابات  عدة  عن  أسفر  املخزنية  القمع  أجهزة 

العاج. لتلقي  اإلقليمي  املستشفى  الى  املصابون 

 25 بتاريخ  بيانا  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  أصــدرت  وقد 
بهذا  فيه  وتندد  اجلمعية  معطلي/ات  مع  تضامنها  فيه  تعلم   2022 ماي 
اجلهات  مطالبة  اإلقليم  لعامل  مسؤوليته  محملة  القمعي  التدخل 

وتفعيل  للجمعية  احمللي  الفرع  مع  ومسؤول  جدي  حوار  بفتح  املسؤولة 
السابقة. االتفاقالت 

بوجدة يحتجون  املتقاعدون 
17الثاثاء  يوم  بوجدة  للكهرباء  الوطني  للمكتب  اجلهوي  املقر  شهد 
املتقاعدين  وارامل  املكتب  متقاعدو  نظمها  احتجاجية  وقفة   2022 ماي 
فتح  وعــدم  املزرية  أوضاعهم  على  احتجاجا  أطفالهم  من  عدد  رفقة 
مدن  عدة  يف  زماءهم  غرار  على  وانصافهم  مشاكلهم  حلل  معهم  حوار 
السكن  بتمليكهم  يتعلق  فيما  اخلصوص  وعلى  واحملمدية   كالقنيطرة 

الوظيفي.

ضحااي الحق يف السكن
 2022 19 ماي  النواصر يوم اخلميس  السلطات احمللية بإقليم  أقدمت 
رافقت  وقد  عزوز.  بأوالد  كابرييل  دوار  براريك  من  تبقى  ما  هدم  على 
احتجوا  عندما  بعضهم  واعتقال  السكان  على  اعتداءات  الهدم  عملية 

االسر  عشرات  تشريد  يف  العملية  هذه  تسببت  وقد  الهدم.  عملية  على 
يف غياب أي بديل يضمن لهم احلق يف السكن.

فكيك إبقلمي  تجيت  ببين  الصحة  واقع 
تعيش بلدة بني جتيت والدواوير احمليطة بها خصاص مهوال يف قطاع 
الصحة. فاملركز الصحي ال يتوفر على طبيب قار. فالطبيب املؤقت الذي 
ناهيك  أخرى.  منطقة  الى  انتقل  قد  اخر  الى  حني  من  املركز  يزور  كان 
 ֚ االدويــة  ويف  والسائقني  والتقنيني  املمرضني  يف  املهول  اخلصاص  عن 
بالصدى  الفحص  جهز  وغياب   ֚ املزمنة  االمــراض  لذوي  وباخلصوص 

باحلوامل...֚ اخلاصة  واألجهزة  والراديو  والسكانير 

وقد خاض سكان البلدة عدة نضاالت من اجل احلق يف الصحة والعاج 
املسؤولة  السلطات  استجابة  وعــوض  االجتماعية.  اخلدمات  وباقي 
ملطالبهم تلجا ֚على العكس من ذلك وكعادتها ֚ الى نهج املقاربة القمعية 

التي لن تزيد األوضاع اال احتقانا وتوترا.
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محور الحريات وحقوق اإلنسان

محمد  الرفيق  مع  يتضامن  الدميقراطي  الهنج 
اغريدة سعيد 

الرفيق  مع  تضامنية  قافلة  الدميقراطية  للنهج  العمالي  القطاع  نظم 

للنهج  العمالي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  عضو  اغريدة  سعيد  محمد 
2022 بالتزامن مع محاكمته يف نفس اليوم  23 ماي  الدميقراطي  بتاريخ 
الشركة  طرف  من  كيدية  شكاية  بسبب  بالعرائش  االبتدائية  باحملكمة 
التعسفي منها تتهمه فيها بعرقلة حرية  التي كان يشتغل بها قبل طرده 
العمال/ لقضايا  املنحاز  النقابي  نشاطه  هو  احلقيقي  السبب  لكن  العمل. 

ات واستمرار تواصله مع العمال/ات حتى بعد طرده.

على  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  التضامنية  القافلة  توجت  وقــد 
احملكمة. امام  والسياسية  النقابية  احلريات  قمع  وضد  محاكمته 

.2022 6 يونيو  ونشير الى انه مت تأجيل احملاكمة الى جلسة 

القانوين امللف  االحتجاج عىل رفض تسلم 
عمالة  امام  احتجاجية  وقفة  باحملمدية  الدميقراطي  النهج  فرع  نظم 
احمللية  السلطات  برفض  للتنديد   2022 ماي   18 األربعاء  يوم  اإلقليم 
يندرج  ما  وهــو  للفرع  احمللية  الكتابة  لتجديد  القانوني  امللف  تسلم 
التنظيم  يف  احلق  على  واملتصاعد  املمنهج  والتضييق  القمع  سياسة  يف 
باحترام  احمللية  السلطات  وملطالبة  والتعبير  الــراي  وحرية  والتجمع 

القانون وتسليم وصل اإليداع بدون قيد او شرط.

 االحتجاج عىل محاكمة مناضل حقويق
نظم فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي بالدار البيضاء 
 2022 16 ماي  وقفة احتجاجية امام احملكمة االبتدائية بعني السبع يوم 
بالبرنوصي  اجلمعية  فرع  عضو  سالم  ميلود  الرفيق  مبحاكمة  للتنديد 
4 مواطنني على خلفية مؤازرته لساكنة  الذي يتابع يف حالة سراح رفقة 

من  أكثر  وعددها  »براريكهم«  هدم  على  احتجاجهم  اثناء  خلباب  دوار 
200 وتشريدهم دون متكينهم من سكن بديل.

احتجاج  رسالة  البرنوصي  بفرع  اجلمعية  مكتب  وجه  السياق  هذا  ويف 
ووزير  احلكومة  رئيس  من  كل  الى    2022 ماي   14 بتاريخ   ֚ واستنكار 
باحملكمة  امللك  ووكيل  البرنوصي  عمالة  وعامل  اجلهة  ووالي  الداخلية 
اجلمعية  عضوي  وتعنيف  واعتقال  احتجاز  حول  السبع  بعني  الزجرية 
من  املتضررين  السكان  مع  تواجدهم  اثناء  سالم  وميلود  الدليمي  محمد 

املرتكبة يف حقهم. الهدم بدوار خلباب لرصد االنتهاكات  عملية 

جبار  امنة  الرفيقة  مع  تضامنية  وقفة 
ن ببنسلميا

الدميقراطي  للنهج  النسائي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  نظمت 
للنهج  احمللية  الكتابة  عضوة  جبار  امنة  الرفيقة  مع  تضامنية  وقفة 
مع  بتزامن   2022 ماي   17 بتاريخ  احملكمة  امام  باحملمدية  الدميقراطي 
مافيا  رموز  أحد  مواجهة  يف  ارضها  عن  دفاعها  خلفية  على  محاكمتها 

باملنطقة. االراضي  ونهب  العقار 

.2022 28 يوليوز  وقد مت تأجيل احملاكمة الى جلسة 

اىل  الريسوين  سلميان  املعتقل  الصحفي  تنقيل 
ابلبيضاء برجة  عني  سجن 

عكاشة  سجن  من  الريسوني  سليمان  املعتقل  الصحفي  تنقيل  مت 
ما  حسب  انفرادي  جناح  يف  ووضع  البيضاء  بالدار  برجة  عني  سجن  الى 
بكتابتها  بدا  رواية  مشروع  من  اوراق  مصادرة  ومتت  عائلته.  به  صرحت 

كتبه. ومتزيق  ويومياته 

التي  املمنهجة  القمعية  السياسة  سياق  يف  املمارسات  هــذه  وتأتي 
منها  واالنتقام  واملعارضة  احلرة  األصوات  ضد  املخزنية  السلطات  تتبعها 
الى  تفتقر  صورية  محاكمات  عبر  السجن  وايداعها  اعتقالها  بعد  حتى 

العدالة. ابسط شروط 
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
يدين  بزاكورة  االنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية  فرع 

الكيدية واملحاكمات  السلطة  استعمال  يف  الشطط 

 2022 ماي   24 يف  مؤرخا  بيانا  بزاكورة  اجلمعية  فرع  أصدر 
العباس  الدكتور  حق  يف  الكيدية  القضائية  املتابعة  فيه  يدين 
املستشري  للفساد  فضحهم  بسبب  اوحمو  وموحى  السباعي 
املتهم  حلاميد  دائــرة  قائد  طرف  من  وخاصة  زاكــورة  عمالة  يف 
استعمال  يف  والشطط  والسالية  اجلماعية  األراضي  يف  باالجتار 
وحماية  القضائية  املتابعات  بإسقاط  الفرع  ويطالب  السلطة. 
الطعام  عن  اضرابا  يخوض  الذي  السباعي  العباس  املعتقل  صحة 
عن  لدفاعه  سوى  لشيء  ال  ومتابعته  اعتقاله  على  احتجاجا 

ارضه.

والسيد العباس السباعي هو دكتور جراح سبق وان مت اعتقاله 
القضائية  الهيئة  حرمة  »انــتــهــاك  بتهمة  و2010   2006 بــني 
)اجلمال  التهريب  بظاهرة  ندد  عندما  العام«  بالنظام  واالخال 
كبار  وموظفني  سياسيني  تواطؤ  وفضح  واملخدرات(  والسجائر 

التهريب. يف  اجليش  يف  وضباطا 

مطالبته  يجدد  االنسان  لحقوق  املغريب  االئتالف 

السياسيني املعتقلني  رساح  إبطالق 

ماي   18 يف  مؤرخا  بيانا  لائتاف  التنفيذية  الكتابة  أصدرت 
نحو  تسير  باملغرب  االنسان  حقوق  أوضاع  ان  فيه  وضحت   2022

الدولة  وان  تواترت  قد  العامة  احلريات  انتهاكات  ֚وان  األسوأ 
لرئيس  مذكرة  يف  رفعها  التي  االئتاف  مطالب  مع  تتجاوب  لم 
السلطات  ــداءات  ــت اع اســتــمــرت  حيث  تعيينه  عند  احلــكــومــة 
واملسيرات  للوقفات  ومنع  قمع  مــن  احلــريــات  على  العمومية 

العمومية  الــقــاعــات  اســتــعــمــال  وعــرقــلــة  احملــتــجــني  وتــعــنــيــف 
للجمعيات  القانونية  امللفات  تسلم  ورفض   اجلمعيات  وتأسيس 
ألسعار  املهول  االرتفاع  فيه  ابرزت  .كما  االيداع  وصوالت  وتسليم 
وضع  وتردي  الضعيفة  الفئات  على  وانعكاساته  األساسية  املواد 

. املجتمعي  النسيج  على  التطبيع  واخطار  العدالة 

االوضــاع  ــوء  س ــى  ال الــدولــة  ــذا  ه بيانه  يف  االئــتــاف  وينبه 
من  املــزيــد  الــى  ســتــؤدي  والــتــي  املــواطــنــني/ات  ألغلب  املعيشية 
العمومية  سياستها  مراجعة  عليها  يفرض  مما  واالحتقان  التوتر 
األساسية...  احلقوق  واحترام  الكرمي  العيش  يف  احلق  يضمن  مبا 

السياسيني. املعتقلني  كافة  بإطاق  مطالبته  ويجدد 

بسال املغتصبات  الشاابت  مع  التضامن 

الذين  األشخاص  حق  يف  املخففة  القضائية  لألحكام  نظرا 
ليا  بوقنادل  مبنطقة  منزلهما  من  شابتني  باختطاف  قاموا 

تعكس  ال  والــتــي    2020 غشت  شهر  يف  جماعيا  واغتصابهما 
الهيئات  مــن  العديد  ــدرت  أص اركبوها  التي  اجلــرائــم  خــطــورة 
فيه  تستنكر   2022 ماي   24 بتاريخ  بيانا  احلقوقية   املدنية 
ضد  اجلنسية  ــداءات  ــت واالع االغتصاب  حــاالت  وتيرة  ارتــفــاع 
تطبيع  أي  من  وحتــذر  واألطــفــال   القاصرات  والفتيات  النساء 
وعن  مسبباتها  عــن  الــدولــة  وتسائل  اخلطيرة  ــة  االف هــذه  مــع 
وتدين  املجتمعي  النسيج  لصيانة  احلمائية  التدابير  غياب 
ب«بنات  يعرف  بات  ما  لضحايا  اجلماعي  االغتصاب  جرمية  فيه 
السلطات  ومطالبة  معهن  تضامنها  عن  املغتصبات«معربة  سا 
من  املغتصبات  احدى  لسان  على  ورد  قيما  بالتحقيق  املختصة 
اجلرمية  يف  املتورطني  جميع  متابعة  وعدم  االرشاء  شبهة  وجود 
عليهن. االعتداء  وقوع  وقت  للضحايا  املساعدة  يد  تقدمي  وكذا 


