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لهذه  اجلفاف  وخطورة  حدة  مع 
الى  السدود  حقينة  وتراجع  السنة 
أصبحت  مسبوقة،  غير  مستويات 
أي  مــن  أكــثــر   ، املغربية  ــوادي  ــب ال
العطش  خطر  امـــام   ، مضى  ــت  وق
وتفاقم  الــغــاء  مــع  يترافق  ــذي  ال
واالجتماعية  االقتصادية  االزمة 
سكان  على  الكارثية  وتداعيتها 
يف  الفاحية  وانشطتهم  الــبــوادي 

وطنية. تنموية  سياسة  غياب  ظل 

تأزمي  يف  دور  للجفاف  ان  صحيح 
أوضاع البوادي. لكنه ليس اال سببا 
التساقطات يف  من األسباب. فندرة 
منذ  بنيويا  معطى  أصبحت  املغرب 
يتطلب  كــان  الــذي  الــشــيء  عقود 
وطنية  تنموية  استراتيجية  نهج 
اجلوفية  املائية  ــروات  ــث ال حتمي 
الشرب  مياه  يضمن  مبا  والسطحية 
ــن/ات ومـــيـــاه الــســقــي  ــن ــواط ــم ــل ل
احلاجيات  لتلبية  املوجه  للفاحة 
توجيهها  عوض  للمغاربة  الغذائية 
ــات الــتــصــديــريــة  ــ ــزراع ــ لــســقــي ال
ــن الــفــاحــن الــكــبــار  لــكــمــشــة مـ
الرأسمالية  الفاحية  والشركات 
لها  هم  ال  التي  واألجنبية  احمللية 
السريع  الــربــح  وراء  اللهاث  ــواء  س
استنزاف  عبر  الــثــروات  ومراكمة 
املائية  والــفــرشــات  ــدود  ــس ال مــيــاه 
األراضـــي  على  واالســتــيــاء  ونــهــب 

والسالية. اجلماعية 

الــرأســمــالــيــة  االخــتــيــارات  ان   
ــة الــقــائــمــة  ــي ــزن ــخ الــطــبــقــيــة امل
ــى خــدمــة هــــؤالء الــفــاحــن  ــل ع
ــات االحــتــكــاريــة  ــرك ــش الــكــبــار وال

ــة  ــ االزم عـــن  األول  ــب  ــب ــس ال هـــي 
اخلــانــقــة الــتــي تــعــرفــهــا الــبــاديــة 
على  الرهيبة  وانعكاساتها  املغربية 
الصغار  الــفــاحــن  وعــيــش  حــيــاة 
ــرة  دائ تتوسع  حيث  واملتوسطن 
واجلوع  والعطش  والبطالة  الفقر 
االالف  ويضطر  الهشاشة،  ومظاهر 
منهم الى مغادرة مناطقهم والهجرة 
نحو املدن او الى اخلارج عبر قوارب 
ماسي  مــن  ذلــك  يخلفه  ومــا  ــوت  امل

إنسانية.

الطبقية  االخــتــيــارات  هــذه  ان 
ــة  االزم تعمق  ان  اال  لها  ميكن  ال 
االقتصادية واالجتماعية يف الباد 
ــوادي خــاصــة ،وتــكــرس  ــب عــامــة وال
لــلــخــارج،ممــا  الــغــذائــيــة  التبعية 
العمل  املناضلة  القوى  على  يفرض 
الــفــقــراء  الــفــاحــن  تنظيم  عــلــى 
واملتضررين للدفاع عن حقوقهم يف 
املاء واألرض والعيش الكرمي، ودعم 
يف  تنتشر  أصبحت  التي  نضاالتهم 
النضال  يف  ودمجهم  املناطق  جميع 
اجــل  ــن  م املــغــربــي  للشعب  ــام  ــع ال

والدميقراطية. الوطني  التحرر 

ــى بــنــاء حـــزب الــطــبــقــة  ــق ــب وي
ــن هو  ــادح ــك الــعــامــلــة وعــمــوم ال
الضروري لتحقيق  السياسي  اإلطار 
بن  االســتــراتــيــجــي  ــف  ــال ــح ــت ال
وباقي  الفقراء  والفاحن  العمال 
بقيادة  وحــده  الكفيل   ، الكادحن 
ذي  اجلذري  الدميقراطي  التغيير 

ببادنا.    االشتراكي  األفق 

البادية المغربية ما بين سندان الجفاف 
ومطرقة المخزن.
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»سيكوميك«  رشكة  وعمال  عامالت  معركة 
عمايل. وتصعيد  مخزين  هتديد  ׃  مبكناس 

النقابي  للمكتب  دعوة  األسبوع،  هذا  بحر  يف  مكناس  عمالة  وجهت 
عامل  مع  اجتماع  حلضور  مبكناس،  للخياطة  »سيكوميك«  لشركة 

. قليم إل ا

املأساة  عمق  استشعرت  احمللية  السلطات  أن  إلى  الظن  مال  البدء  يف 
عاملة   600 حوالي  ومصير  حياة  على  آثارها  وخطورة  االجتماعية 
ضمانات  وطرح  املشكل  حلل  عملية  أجندة  هيأت  السلطات  وأن  وعامل، 

أصله.  من  املشكل  مسببات  ودحض  التكرار  بعدم 

والعمال  العامات  انتظارات  عكس  جاءت  اللقاء  »مخرجات«  لكن 
من  أشهر(   9(  2021 أكتوبر  منذ  بطولية  معركة  يخوضون  الذين 

ب׃ املطالبة  أجل 

للشغل. العودة   -

املستحقة. األجور  رصف   -

وتسوية  االجــمــاعــي  للمضان  الــوطــي  الــصــنــدوق  ــدى  ل الترصيح   -
. ته مستحقا

طرف  من  والتهديد  الوعيد  من  سيل  عن  اللقاء  هذا  متخض  لقد 
وعرقلة  الشارع  بقطع  احملتجن/ات  اتهم  حيث  مكناس،  إقليم  عامل 

مسؤوليته.  من  التنصل  ثم  به،  السير 

وأعلنوا  قرروا  قد  »سيكوميك«  شركة  وعمال  عامات  وكانت  هذا 
وسيحتفلون  العمالة،  مقر  أمــام  األضحى  عيد  يــوم  سيمضون  أنهم 
أن  اإلطار،  هذا  يف  ونعلم  احتجاجية.  بطقوس  الدينية  املناسبة  بهذه 
عدة  تخللها  محنتهم  يف  املاضي  رمضان  شهر  أمضوا  والعمال  العامات 
مبادرات  بعدة  معركتهم  ومتيزت  الشركة.  أمام  أو  الشارع  يف  إفطارات 
كل  زيارات  منها  نذكر  وحقوقية،  وسياسية  ونقابية  عمالية  تضامنية 
»تقاطع«  وشبكة  الدميقراطي  للنهج  والنسائي  العمالي  القطاعن  من 
ناهيك  االنسان،  حلقوق  املغربية  للجمعية  التابعة  الشغلية  للحقوق 
املغربية  اجلمعية  و  الدميقراطي  النهج  لفرع  اليومية  املواكبة  عن 
املناصرين  واملناضلن  واملناضات  مبكناس،  ش  د.  ك.  و  اإلنسان  حلقوق 

العاملة. الطبقة  لقضايا 

إال  هــي  مــا  والــدولــة  املخزنية  السلطات  أن  للكل  جليا  ظهر  وقــد 
مؤسساتها  عبرت  حيث   ֚ السائدة  الطبقة  يد  يف  إيديولوجية  أداة 
 ֚ والباطرونا  والرأسمال  للبرجوازية  املكشوف  انحيازها  عن  وإداراتها 

البروليتاريا. وتطلعات  مصالح  ضد  ومصاحلها  لرغباتها  ووانبطاحها 

متواصلة -cfca« بربشيد  /ات عمال   محنة 
كة »رش

ببرشيد   « للكاباج  الفرنسية  »الشركة  عمال/ات  معركة  تتواصل 
املــعــركــة / ملــا يــزيــد عــن ثــاثــة اشــهــر.و هــي   450֚ ــم حــوالــي  ــدده وع ֚
النقابي  املكتب  أعضاء  بإرجاع  خالها  من  يطالبون  التي  املعتصم 
تعسفي  بشكل  طــردتــهــم  ان  الــشــركــة  إلدارة  سبق  والــذيــن  لعملهم 
عامتها  على   - املسطرة  القوانن  على  ضدا  النقابي  انتمائهم  بسبب 

الوصية  السلطات  صمت  أمــام  البطولي  االعتصام  هذا  ويتواصل   .-
حوار  فتح  يف  تعنتها  تبدي  الزالت  التي  واإلدارة  الباطرون  مع  وتواطئها 
حراس  توظيف  إلى  الشركة  إدارة  جلوء  هو  واألخطر  ومسؤول.  جاد 
إيصال  من  والعامات  العمال  أهالي  ملنع  شرسة  بكاب  مدججن  أمن 
خرقا  يعتبر  وهــذا  للمعتصمن،  واألدويـــة  الــشــروب  ــاء  وامل األغــذيــة 
الباطرونا  تغول  يبن  مما  واألخاقية  القانونية  األعراف  لكل  سافرا 
وسلطاتها  الدولة  مؤسسات  وانبطاح  وخضوع  العاملة،  الطبقة  على 

والباطرونا. والبرجوازية  الرأسمال  ومصالح  ألهواء  املختلفة 

سائق عامل  طرد   : الغالم  /أهل  مليل  تيط 

املغربية  للجمعية  التابعة  الشغلية  للحقوق  تقاطع  شبكة  تلقت 
حسن  /السائق  العامل  من  شكاية  البرنوصي  بفرع  اإلنسان  حلقوق 
من  بطرده  قامت  ترانس«  »كــازا  شركة  بــأن  الشكاية  وتفيد  الكوخ. 

مبرر.   أي  وبدون  تعسفي  بشكل  العمل 

لنقل  كبيرة  لشاحنة  كسائق  يشتغل  الكوخ  حسن  العامل  وكــان 
املدن.               بن  البضائع 

استمعت  التي  البرنوصي  مبنطقة  الشغل  مبفتشية  اتصل  وقــد 
وستعمل  الشركة.  إدارة  مع  للتحاور  اإلجراءات  بعض  واتخذت  لشكواه 

مؤازرته. على  بالبرنوصي  الشغلية  للحقوق  تقاطع  شبكة 
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بييب /اتدارت/سيدي  هبا  آيت  شتوكة 

منير  عمر  لشركة  التابعة  أكماي  شركة  وعامات  عمال  يواصل 
حوار  فتح  أهمها  من  مطالب  عدة  أرضية  على  احتجاجهم  الزراعية، 
بهم  والتصريح   ֚ الهزيلة)الكانزا(  أجورهم  صرف  أجل  من  العمال  مع 
التغطية  من  ومتكينهم  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى 
مكان  داخل   ֚  60 وعددهم   ֚ الضيعات  هذه  عمال  ويعتصم  الصحية. 
العمل.  ولوجستيك  آليات  تهريب  ملنع  يقظتهم  عن  كتعبير  استغالهم 
وبدون   ֚ معركتهم  مواصلة  على  وعزمهم  استعدادهم  عن  يعبرون  وهم 
العمال  وإرجــاع  مطالبهم  حتقيق  حتى   ֚ ممكنة  مدة  وألطول  توقف 
ــرة(  )األج املــاديــة  حقوقهم  مــن  ومتكينهم   ֚ العمل  الــى  املــطــروديــن 

النقابي(. والعمل  )التنظيم  والدميقراطية 

الزراعيني العمال  احتجاج   / اترودانت 

ودعم   ، ش(  م.  )ا.  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  من  بتأطير 
الزراعيون  العمال  خــاض   . بتارودانت  الدميقراطي  النهج  فــرع  من 

الثاثاء  يوم  الزراعين،  للعمال  الوطنية  النقابة  لواء  حتت  املنضوون 
تــارودانــت.  مقرعمالة  ــام  أم احتجاجية  وقفة   ،  2022 يونيو   28
حوامض  شــركــة  إدارة  على  احتجاجا  تنظيمها  مت  هــاتــه  الــوقــفــة 
بضيعات  يشتغلون  الذين  العمال  ان  حيث  سابقا(  )صوديا  تارودانت 
ثمانية  منذ  بأجورهم  يتوصلوا  لم  و«عفيفة«  »أحمر«و«العيون« 
املنحة  ومن   2017 منذ  الصحية  التغطية  من  حرمانهم  ظل  يف  أشهر 
العمل  أدوات  بتوفير  أيضا  العمال  ويطالب  العيد.  ومنحة  السنوية 

للخواص. »صوديا«  تفويت  بنود  واحترام  وغيره..(  )لباس 

عبد  ارملة  الصلح،  للمياء  مملوكة  الشركة  هذه  ان  بالذكر  جذير 
ابن  العلوي  اهلل  عبد  بن  هشام  وأم  الثاني،  احلسن  شقيق  العلو  اهلل 

امللك.  عم 

الشغل حوادث  ضحااي 

الغذائية  املنتوجات  لبيع  جتاري  مبحل  حريق  شب   :2022 -يونيو 
احلريق،  خلف  البيضاء.  الدار  مدينة  يف  أنفا  بحي  )بيو(،  الطبيعية 
أفريقيا  دول  مــن  مستخدم  وفــاة  احملــل،  داخــل  عماال  حاصر  الــذي 

بحرائق. أخرين  مستخدمن  وإصابة  الصحراء،  جنوب 

دكالة  بباب  ســور  أعلى  من  بناء  عامل  سقط   :2022 -يونيو   19
مشروع  شهد  فقد  نوعه،  من  األول  ليس  احلــادث  الصويرة.  مبدينة 

انهيارات  للصويرة  العتيقة  املدينة  وتثمن  لتأهيل  التكميلي  البرنامج 
األحياء. وسكان  عمال  ضحيتها  كان  الشغل  وحوادث  للمباني 

2022: تويف عامان يف حادث انهيار بأحد اوراش إصاح  26 -يونيو 
طنجة. مبدينة  الرباط،  طريق  امللكي  اجليش  بشارع  مائية  قناة 

لــورش  اخلــارجــي  احلــاجــز  انهيار  إثــر  أنفاسهما  الــعــامــان  لفظ    
قيامهما  أثناء  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  تابع 

مائية. قناة  بإصاح 

على  بــاحلــرص  للمطالبة  أصواتنا  تعالت  مهما  أنــه  جليا  يبدو 
بأماكن  والسامة  الوقاية  شــروط  توفير  خال  من  العمال  حيوات 
جاء  مما  القليل  تطبيق  إن  األرواح.  حصد  مسلسل  يتواصل  العمل، 
قد  اآلمنة  الشغلية  الظروف  توفير  تهم  مــواد  من  الشغل  مدونة  يف 
مالية  تكاليف  صرف  يف  العمل  ارباب  تعنت  لكن  وينقذها.  أرواحا  يقي 
الدولة  مصالح  وتشبث  والوقاية..(  السامة  )معدات  العمال  حلماية 
هو  املطلوب  إن  عليه.  هو  ما  على  احلال  سيبقي  املتفرج  بدور  الشغلية 
اسباب  لتحديد  حقيقي  دور  للنقابات  يكون  حقيقية  حتقيقات  فتح 
حق  يف  العقوبات  فرض  على  واحلرص   ، التحقيق  نتائج  ونشر  وفاة،  كل 
مع  الدور  هذا  ويتماشى  الشغل.  مدونة  يخرقون  الذين  العمل  ارباب 
برامج  تسطير  وايضا  والعامات  العمال  شغل  ظروف  تهم  مطالب  وضع 
االستغال  ألوضاع  فعلي  حتسن  يتأتى  ولن  حولها.  حقيقية  نضالية 
من  وجعلها  العمل،  أماكن  يف  والسامة  الصحة  شروط  احترام  لم  ما 

النقابي.  النضال  أولويات 

املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  مرصد  استعداد  جندد  وختاما   
العمل.  ظروف  مصيبة  تؤرقهم  ممن  وغيرهم  النقابين  مع  للتعاون 
دون  كثيرة،  الشغيلة  تصيب  التي  املهنية  واالمــراض  الشغل  حــوادث 
اجتماعي  إنتاج  أفق  يف  منها  اخلفض  يستحيل  جميعا  جهودنا  تضافر 

وصحي. آمن 

الشغل. حوادث  مرصد  املصدر: 

صودايف«   « رشكة  عمال/ت  معركة  مستجدات 
ملول. ايت  ابنزكان 

 ، ملول  ايت  بانزكان  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  نظمت 
وقفة   ، باها  ايت  واشتوكة  تامية  اوالد  من  بكل  اجلامعة  فروع  بحضور 
الرابعة  الساعة  من  ابتداء   2022 يونيو   30 اخلميس  يوم  احتجاجية 
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نظمت  ذلك  وبعد  داحو.  باوالد  »صودايف«  شركة  مقر  امام   )16:00(
ومت  احمللية  السلطات  مقر  حيث  ــة  االداري امللحقة  اجتــاه  يف  مسيرة 
اجلامعة  ممتلكات  وحجز  العنف  بسلوكات  تنديدية  وقفة  تنظيم 
للشركة  املفضوح  واالنحياز  والتخويف  التهديد  وأساليب  املعتصم  من 

الفارطة. االيام  خال  تسجيلها  مت  التي 

املستجدات  أهم  النقابة  فيها  استعرضت  مناسبة  الوقفة  وكانت 
ــهــذا املــلــف  ــل ل ــاد ح ــج ــن أجـــل اي واخلـــطـــوات الــنــضــالــيــة املــقــبــلــة م
للقطاع  الوطنية  للجامعة  اجلهوي  الكاتب  ذكر  وقد  االجتماعي. 

بن  اجتماع  عقد  على  ستشرف  الشغل  مندوبية  ان  باجلهة  الفاحي 
املقبلة.  االيام  يف  النزاع  أطراف 

للقطاع  الــوطــنــيــة  اجلــامــعــة  فـــروع  ملمثلي  الكلمة  أعــطــيــت  كــمــا 
االستغال  ادانة  على  مجملها  يف  أكدت  التي  سوس  مبنطقة  الفاحي 
ممثل  ألقى  كما  العاملة  الطبقة  حقوق  لضرب  املكشوفة  والتواطؤات 

العاملة. الطبقة  مع  تضامنية  كلمة  الدميقراطي  النهج 

فگيگ. ،إقلمي  ببوعنان  زملو  منجم 

العمال.  نرص  لتقويض  قضائية  متابعات 

جلسة  يف  القضاء  أمام  زملو  مبنجم  عمال  مناضلن  أربعة  سيمثل 
بابتدائية   2022 يونيو   16 جلسة  تأجيل  بعد   2022 يوليوز   28
العام  الكاتب  ونائب  العمال  الشوبيني)مندوب  حسن  وهم  بوعرفة: 
الدميقراطية  الكونفدرالية  لــواء  حتت  املنضوي  النقابي  للمكتب 
الرحمن  وعبد  جلولي  وامليلود  التواتي  اخلليل  ورفقته  للشغل( 

عمراوي.

»السب  و  العمل«  حرية  »عرقلة  بتهمة  األربعة  العمال  ويتابع 
اجلنائي.  القانون  من   44 و  288 الفصلن  حسب  تكييفها  ومت  والشتم« 
بنود  تنفيذ  وعــوض  النضال.  من  شهور  بعد  احملاكمة  هــذه  وتأتي 
و  للمنجم  املستغلة  الــشــركــة  وإدارة  الــعــمــال  ممثلي  بــن  االتــفــاق 
يف  املتابعة  بتحريك  العام  والرأي  العمال  كافة  سيتفاجأ  السلطات، 
ما  إلى  الشكاية  تفاصيل  تعود  حيث  األربعة،  املناضلن  العمال  حق 

.2021 أكتوبر  قبل  الكبرى،أي  النضالية  معركتهم  قبل 

شركة  تشغله  الــذي   ، »زملـــو«  منجم  عــمــال  أن  بــالــذكــر  وجــذيــر 

خاضوا قد  كانوا   ، »كومابار« 

على  مسيرة  ثم  ليلي  ومبيت  باعتصام  مرفوق   ، العمل  عن  إضرابا   
املعركة  وتوجت   .2021 أكتوبر  يف  بوعرفة  عمالة  اجتاه  يف  األقدام 

إدارة  بن  االتفاق  مت  حيث  املنجمية،  العاملة  للطبقة  كبير  بنصر 
مطلبية  نقط  عدة  وتنفيذ  االستجابة  على  العمال  وممثلي  الشركة 
والتعويضات  األجــرة(  يف   5٪ )زيــادة  مــاديــة  حقوق  بعدة  وتتعلق 
التشغيل  ــروط  وشـ والــســكــن  والصحية  االجتماعية  والتغطيات 

الخ القانون....  وتطبيق  العقود  ونوعية 

يف  استغاله  بدأ  البارتن  معدن  الستخراج  زملو  منجم  ان  يذكر 
جتيت  بني  لدائرة  التابعة  بوعنان  بجماعة  ويوجد   ،1987 سنة 
العمال- التابعة-حسب  كومابار  شركة  وتستغله  فگيگ،  بإقليم 
الشركة  وحتقق  عامل.   200 داخله  ويشتغل  بيرجي،  شلوم  ملجموعة 
املتزايد  العاملي  للطلب  نظرا  خيالية  وأرباح  جدا  كبير  معامات  رقم 
ويحتل  البترولية،  الصناعات  يف  يستخدم  الذي  البارتن  معدن  على 
والهند.  الصن  بعد  املعدن  هذا  إنتاج  يف  عامليا  الثالثة  املرتبة  املغرب 
ليتم  بــوعــرفــة،  مــن  القطار  عبر  املستخرجة  الكميات  نقل  ويتم 

الناضور.  ميناء  من  تصديره 

النساء:  حقوق  لحماية  مبادرات  جمعية  فاس/ 
أجور بدون  مستخدمات/ون 

املرفوقة  املفتوح  االعتصام  معركة  تواصل  عشر  السابع  يومها  يف 
املادية  املستحقات  كل  انتزاع  سبيل  يف  قدما  املضي  الليلي  باملبيت 
يفترشون  اليوم  إنهم/ن  املسخدمن/ات.  كرامة  عن  دفاعا  واملعنوية 
بالشارع  العراء  يف  للتشريد  ويتعرضون  السماء،  ويلتحفون  االرض 
النساء  حقوق  حلماية  مبادرات  جمعية  مسؤولي  امتناع  نتيجة  العام 
عن  بالدفاع  تتشدق  التي  اجلمعية  فهذه  املادية.  املستحقات  دفع  من 
الشعارات  من  جرا  وهلم  اقتصاديا  النساء  ومتكن  االنسان  حقوق 
طالبوا/ن  ألنهم  اال  لشيء  ال  عمالها  تشريد  يف  تتسبب  هي  ها  الرنانة 
اجل  من  جــدا  بسيط  مطلب  وفقط  املــاديــة  مستحقاتهم/ن  بدفع 
اسرهم/ن  عن  وبعيدا  ديارهم/ن،  خارج  املبيت  عليهم  فرض  انتزاعه 
االدانة  فكل  اجلسدية.  سامتهم  تهدد  التي  اخلارج  اخطار  ومواجهة 
املتعدد  البطحاء  مركز  ادارة  تنهجها  التي  الامسؤولة  األساليب  لهذه 
املبدئية  القناعات  لكل  التحايا  وكل  النساء،  لتمكن  االختصاصات 

ملعركة. األول  اليوم  منذ  احملتجن/ات  ودعموا  ازروا  الذين 
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الجهبة االجماعية املغربية ابلدار البيضاء تخلد ذكرى 

20 يونيو املجيدة. انتفاضة 

 20 االثنن  يوم  البيضاء  بالدار  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  خلدت 
بتنظيم   1981 يونيو  ل20  املجيدة  الشعبية  لانتفاضة   41 الذكرى  يونيو 
وقفة احتجاجية بساحة السراغنة بالدار البيضاء. وقد ركز احملتجون/
ات على التنديد بارتفاع األسعار وسياسة التفقير وقمع احلريات العامة، 
وعلى الكشف عن احلقيقة يف ملفات االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان 
املصير  ومجهولي  املختطفن  وملف  يونيو   20 انتفاضة  شهداء  ملف  ومنها 

واملطالبة بإطاق سراح املعتقلن السياسين.

العطش يخرج ساكنة جماعة الغوازي إبقلمي اتوانت 

لالحتجاج

نظم سكان دوار الزراولة ودوار سيدي عبد النور بجماعة الغوازي/دائرة 
قرية با محمد بإقليم تاونات مسيرة احتجاجية ֚ مرفوقن ببهائمهم ֚ يف 
اجتاه مقر والية جهة فاس مكناس للمطالبة بربط الدوارين بشبكة املاء 
على  االلتفاف  ومحاوالت  الدرك  قوات  تهديدات  ورغم  للشرب.  الصالح 
ومدير  اجلماعي  املجلس  ورئيس  السلطة  طرف  من  النضالية  حركتهم 
الذي  احلوار  فرض  من  متكنوا  فقد  للشرب  الصالح  للماء  الوطني  املكتب 
النور  باملاء وتزويد دوار سيدي عبد  الزراولة  الى ربط ساقية دوار  افضى 
الدوارين  ساكنة  تزويد  اشغال  ببدء  وااللتزام  مؤقت  كحل  املاء  بحاويات 

باملاء الصالح للشرب قبل عيد األضحى.

وقد عرفت املسيرة مشاركة مكثفة لساكنة الدوارين مؤازرين من طرف 
مناضلي النهج الدميقراطي واجلمعية املغربية حلقوق االنسان.

ساكنة لهري بخنيفرة تواصل نضالها من اجل 

محاسبة املتورطني يف استزناف مياه واد شبوكة.

لهري  ساكنة  نظمت  االحتجاجي  النضالي  مسلسها  مواصلة  إطار  يف 
مؤازرة  احتجاجية  وقفة   2022 يونيو   17 اجلمعة  يوم  خنيفرة  بإقليم 
اجلمعية  مقدمتها  ويف  والبيئية  احلقوقية  الفعاليات  من  عدد  طرف  من 
استنزاف  قضية  فضح  يف  كبيرا  دورا  لعبت  التي  االنسان  حلقوق  املغربية 
الفاحن  كبار  من  النفوذ  ذوي  بعض  طرف  من  شبوكة  واد  مياه  وسرقة 

باملنطقة.

أراضيهم  الى  الواد  مياه  يحولون  الكبار  الفاحن  هؤالء  ان  الى  ونشير 
والبطاطس  الشمندر  مثل  كثيرا  املاء  تستهلك  مزروعات  لسقي  املخصصة 
عبر مضخات غير مرخص باستعمالها. ان هذا االستنزاف ملياه الواد خلف 
تداعيات كارثية على السكان والبيئة. وهو يتم يف ظل صمت بل وتواطؤ 
اجلهات الرسمية العاجزة حلد االن عن وقف هذه اجلرمية يف حق السكان 

والبيئة.

وقد سبق للساكنة ان نظمت عدة وقفات احتجاجية لتنبيه السلطات 
الى خطورة استنزاف مياه الواد لكن دون جدوى. وهو ما يزيد من االحتقان 
النضالية  اشكالها  يف  املضي  على  الساكنة  إصرار  مع  وخصوصا  املنطقة  يف 
حتى حتقيق مطالبها ومحاسبة املسؤولن عن هذه اجلرمية يف حقها وحق 

البيئة. 

فرع الجمعية املغربية لحقوق االنسان ابلقصيبة ببي 

مالل يحتج عىل بيع الدقيق الفاسد للمواطنني

بني  بإقليم  بالقصيبة  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  أصدر 
وشفاف  نزيه  حتقيق  بفتح  فيه  طالب   2022 يونيو   21 بتاريخ  بيانا  مال 
الفاسد« للمواطنن والذي فجرته احدى  املدعم  الدقيق   « يف قضية بيع 
التأكد من  التواصل االجتماعي ومت  انتشر يف وسائل  املواطنات يف فيديو 
بهذه  اجلمعية  فرع  من  للجنة  املباشر  اللقاء  خال  من  فيه  جاء  ما  صحة 
لفقر  الفاسد  الدقيق  لوبي  استغال  بشدة  الفرع  ادان  وقد  املواطنة. 
امكانياتهم  لهم  تسمح  ال  الذين  املواطنن/ات  من  الساحقة  األغلبية 
صحة  حساب  على  االغتناء  من  للمزيد  املدعم،  الدقيق  عن  باالستغناء 

وسامة املواطنن/ات.

الوصية  السلطات  املسؤولية األولى واألخيرة ملختلف  الفرع  وقد حمل 
لتحريك جلن املراقبة وتفعيل دورها،  وزجر كل املتورطن يف الغش وعدم 
املواد  بأسعار  املتاعبن  وكل   ، الصحية  والسامة  اجلودة  معايير  احترام 

الغذائية وغيرها.

محارصة الحرفني والفراشة ببيوكرى إبقلمي اشتوكة 

ايت ابها

أقدمت السلطات احمللية بباشوية بيوكرى ֚صباح يوم السبت18 يونيو 
املركزي  بالسوق  احمليط  املجال  عسكرة  و  القمع  قوات  انزال  على   ֚  2022
املعروف ب »السويقة » بشتى أنواع قوات القمع العمومية بهدف منع هؤالء 
الفراشة من ممارسة أنشطتهم احلرفية واملهنية  وقد سبق لهم أن طرقوا 
جميع االبواب وعقدوا جلسات حوار مع رئيس املجلس البلدي و نوابه ومع 
السلطات احمللية دون جدوى ليجدوا أنفسهم أمام مسلسل الوعود الكاذبة 
وأشكال التسويف واملماطلة وبذلك يظهر للجميع وبامللموس مدى انعدام 
مكوناته   بكل  البلدي   املجلس  لدى  والفعالية  القدرة  وغياب  التخطيط  
ولدى السلطات احمللية على ابتكار وخلق مشاريع اجتماعية حلل املشاكل 
والشعارات  االقنعة  كل  تسقط  وبذلك  املدينة.  هذه  منها  تعاني  التي 
والوعود ليجد املواطنون ومنهم الفراشة أنفسهم أمام دوامة غاء املعيشة 
ممارسة  من  واملنع  والقمع  واحملروقات  الغدائية  اسعاراملواد  ارتفاع  بسبب 
حاجيات  لتلبية  القليل  النذر  لهم  وتضمن  تخفف  اقتصادية  أنشطة 
السلطات  أن تقدم هذه  أي بديل  وأبنائهم. فكيف يعقل يف غياب  أسرهم 
على منع هؤالء الفراشة من مزاولة أنشطتهم واجلميع على أبواب استقبال 

عيد األضحى الذي تنضاف مصاريفه الى مصاريف املعيشة اليومية. 

مجلس  يسيرها  التي  بيوكرى  مدينة  واقع  إنه  للعموم  يبدو  ما  وعلى 
وتسيره  فيه  تتحكم  واجتماعي  اقتصادي  وتخطيط  ملشروع  فاقد  بلدي 
تهمها  ال  مخزنية  بعقلية  محلية  سلطة  وصغيرة  كبيرة  كل  يف  وتوجهه 
أنها  بها  حل  مسؤول  كل  يعتبرها  ما  بقدر  مستقبلها  وال  املدينة  تنمية 
والدليل  أبعد تقدير،  أربع سنوات على  محطة عبور سيغادرها بعد مرور 
حجم  وكذا  للمدينة  التنمية  مخطط  خال  من  للعيان  واضح  ذلك  على 
اجلهوية  املجالس  وتــقــاريــر  والتبذير  التسيير  ســوء  ومــن  املديونية 

للحسابات شاهدة على ذلك.
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
أتسيس تنسيقية وطنية للدفاع عن الحق يف 

التنظمي والتجمع السلمي.

الوطنية للدفاع عن احلق  التنسيقية  2022 تأسيس  21 يونيو  مت يوم 
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مبقر  السلمي  والتجمع  التنظيم  يف 
الهيئات  من  مجموعة  التئام  إطار  يف  التأسيس  هذا  جاء  وقد  بالرباط. 
السياسية واحلقوقية للدفاع عن حق النهج الدميقراطي يف عقد مؤمتره 
منع  على  االن  حلد  املخزنية  السلطات  تصر  ــذي  وال اخلامس  الوطني 
انعقاده يف خرق سافر للحق يف التنظيم والتجمع السلمي كما تؤكد على 
ذلك املواثيق الدولية حلقوق االنسان التي صادقت عليها الدولة املغربية 

وللدستور املغربي نفسه.

وقد قررت التنسيقية تنظيم يوم وطني تضامني مع النهج الدميقراطي 
يوم األربعاء 29 يونيو 2022 حيث عقدت ندوة صحفية سلط فيها الكاتب 
الوطني للنهج الدميقراطي الرفيق مصطفى لبراهمة الضوء على مسلسل 
املنع والتضييق الذي يطال النهج الدميقراطي ֚ ونظمت وقفة احتجاجية 
يف املساء امام البرملان عرفت حضورا هاما للمناضلن/ات من مختلف القوى 

احلقوقية والسياسية والنقابية واجلمعوية املناضلة.

جرمية بشعة يف حق املهاجرين من افريقيا 
جنوب الصحراء

مقتل  صدمة  على   2022 يونيو   24 اجلمعة  يوم  العام  الراي  استفاق 
ايدي  على  الصحراء  جنوب  بلدان  من  املهاجرين  الشباب  من  العشرات 
قوات القمع املخزنية وبتواطؤ ومشاركة من طرف احلرس املدني االسباني 
الى  العبور  حاولوا  عندما  احملتلة  ومليلية  املغرب  بن  ما  العبور  منطقة  يف 

مليلية.

ام مقتل هؤالء الشباب يعتبر جرمية ضد اإلنسانية يجب فتح حتقيق 
حر ومستقل بشأنها ومحاسبة املسؤولن عن ارتكابها. وكل محاولة للتهرب 
بدور  يقوم  أصبح  الــذي  املخزني  النظام  طرف  من  ســواء  املسؤولية  من 

الدركي ال وربا او من طرف الدولة االسبانية واالحتاد األوربي الذي ينهج 
سياسة قمعية عنصرية ضد املهاجرين االفارقة وغيرهم ; لن جتدي نفعا 
الن احلقيقة ساطعة. فالسياسة االستعمارية االوربية املسؤولة عن ماسي 
الرأسمالية  السياسات  فرض  مع  أكثر  اشتدت  بل  قائمة.  زالت  ما  القارة 
املتوحشة حيث أصبحت ثروات القارة محتكرة باملطلق من طرف الشركات 

أنظمة ديكتاتورية عملية. فا مناص  والتي ترعاها  املتعددة االستيطان 
يف  للتحكم  والدميقراطية  التحرر  اجل  من  النضال  من  القارة  لشعوب 

مصيرها وثرواتها مبا يخدم كرامتها ورفاهيتها ومستقبلها.

التضامن مع الصحافيني سلميان الريسوين وعرم 
الرايض وكافة معتقيل الراي والتعبري ابملغرب.

حتت شعار »جميعا من اجل إطاق سراح معتقلي الراي والتعبير وكافة 

املعتقلن السياسين باملغرب« دعت اللجنة احمللية للتضامن مع الصحافين 
والتعبير  الــراي  حرية  معتقلي  وكل  الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان 
بدار   ֚ 2022 3 يوليوز  باملغرب الى تنظيم يوم وطني تضامني يوم االحد 
يف  والتعبير  الراي  معتقلي  سراح  بإطاق  للمطالبة   ، الكبري  ابلقرص  الثقافة 
املعتقلن  الوطنية ومبشاركة عائات  التضامن  ،  بتنسيق مع جلان  املغرب 

وهيئة الدفاع واالطارات احلقوقية الدميقراطية والتقدمية.

وتخبر اللجنة احمللية يف باغها بالتضييق الذي تتعرض له من طرف 
السلطات احمللية بشأن حجز قاعة دار الثقافة حيث رفضت تسلم االشعار 
الترخيص  رفــض  الــذي  البلدي  املجلس  طــرف  ومــن    ، النشاط  بتنظيم 
باستعمال القاعة بدون تسليمه نسخة من االشعار وهو ما تعتبره اللجنة 

خرقا سافرا لاختصاصات املخولة له.

االحتجاج عىل الهجوم عىل حرية الصحافة 
إبقلمي الجديدة

لها  باغ  يف    ، اجلديدة  بإقليم  االنسان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  دعت 
2022 ، بتنسيق مع جمعية الصحفين املهنين بدكالة  20 يونيو  بتاريخ 
 29 اخلميس  يوم  االبتدائية  احملكمة  امام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  الى 
حرية  له  تتعرض  ما  الى  االنتباه  للفت  الوقفة  هذه  2022.وتاتي  يونيو 
سياسة  ومن   ، مسبوق  غير  هجوم  من  والتعبير  الراي  وحرية  الصحافة 
مدروسة لتكميم االفواه ومن محاكمات ومتابعات وهو ما تعتبره متناقضا 
االعــام  وتعددية  الصحافة  حرية  يضمن  الــذي  املغربي  الدستور  مع 

وحرية الراي والتعبير


