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 وحدة الطبقة العاملة والجامهري الشعبية والقوى املناضلة وحدها السبيل ملواجهة

الرأساملية املتوحشة ونظامها املخزين
حتـــل ذكـــــرى فــــاحت مــــاي و اجلــمــاهــيــر 
الشعبية وضمنها الطبقة العاملة تعيش  
أوضاعا جد متأزمة على كافة املستويات 
يف  زادت   ˛ ــة  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ االجــتــمــاعــيــة 
تعميقها جائحة كورونا. فيكفي أن نشير 
إلـــى أن أكــثــر مــن مــن 700 ألـــف أجير 
للضمان  الوطني  الصندوق  مسجلني يف 
االجــتــمــاعــي  فــقــدوا عملهم إلـــى حــدود 
فــــاحت ابـــريـــل 2020 مـــن جــــراء إغـــالق 
الوحدات اإلنتاجية واخلدماتية ˛ أضف 
إلــى ذلــك مــئــات اآلالف مــن غير املصرح 
بهم يف الصندوق وخاصة الذين يشتغلون 
يف شركات املناولة والوساطة ˛ وذوي املهن 
واخلدمات  واحلرف الصغيرة  واملتوسطة 
أن  دون   ... والفراشة  املتجولون  والباعة 
الفقراء  الــفــالحــني  مــاليــني  عــن  نتحدث 
والعمال الزراعيني  الذين يرزحون حتت 
أوضاع الفقر والبطالة والتهميش  وآثار 

اجلفاف يف البادية. 

واجلماهير  العاملة  الطبقة  فوحدها 
ــؤدي فـــاتـــورة هـــذه األزمـــة  الــكــادحــة مـــن تــ
الـــذي أحدثته  كــورونــا  . فحتى صــنــدوق 
الدولة املخزنية لن يذهب منه إليها سوى 
الــفــتــات .أمـــــا  جــــزءه األســـاســـي فــيــذهــب  
لــلــمــقــاوالت الــرأســمــالــيــة املــســتــفــيــدة من 
اإلعفاء الضريبي ˛ والتي راكمت أمواال  
ــغـــالل املــفــرط  ــتـ طـــائـــلـــة  مـــن جـــــراء االسـ
للطبقة الــعــامــلــة و بــأجــور هــزيــلــة  ومــن 
جراء التهرب الضريبي واالمتيازات التي 
عليها  تغدقها  الــتــي  وال حتــصــى  تــعــد  ال 

الدولة املخزنية. 

إن هــذه األوضـــاع املــتــأزمــة لــم تــأت من 
فراغ ˛ بل هي نتيجة منطقية للسياسة  
طرف  من  املنتهجة  املتوحشة  الليبرالية 

ملصالح  األمــني  احلــامــي  املخزني  النظام 
األجنبي  للرأسمال  الوكيلة  البرجوازية 
ومالك األراضــي  الكبار.سياسة  من أهم 
أسسها  إلغاء الدور االجتماعي للدولة يف 
والتعليم  كالصحة  العمومية  اخلــدمــات 
والــنــقــل واحلــمــايــة االجتماعية  والــســكــن 
طـــريـــق  ــن  ــ عـ ــواص  ــخــ ــلــ لــ ــا  ــهـ ــتـ ــويـ ــفـ وتـ  ...
اخلــوصــصــة ممـــا حــولــهــا ملـــجـــاالت لنهب 
واســـتـــنـــزاف جـــيـــوب املــــواطــــنــــني/ات. أمــا 
مــن بقي منها يف يــد الــدولــة فقد أصبح 
يف أوضــــــاع يـــرثـــى لــهــا مـــن حــيــث األطـــر 
ونوعية اخلدمات  والوسائل  والتجهيزات 
الرديئة التي تقدمها .وهــو ما عــرت عنه 
وخــاصــة على  كـــورونـــا بوضوح˛  جــائــحــة 
من  يعاني  الـــذي  الصحة  قــطــاع  مستوى 
واملؤسسات  والصحية  الطبية  األطــر  قلة 
والتجهيزات  األســرة  وعــدد  االستشفائية 

الطبية بها.

إن هذه األوضاع  تفرض على الطبقة 
الـــكـــادحـــة تنظيم  الــعــامــلــة واجلــمــاهــيــر 
ومنها  نضالها  أدوات  بناء  عبر  صفوفها 
االنــــخــــراط واملـــســـاهـــمـــة يف بـــنـــاء حــزبــهــا 
لــتــحــرر نفسها  األســاســيــة  األداة  الــثــوري 

وحترر املجتمع ككل.

األوضــــاع تساءلنا جميعا  هــذه  ان  كــم 
مــنــاضــلــة  ودميـــقـــراطـــيـــة  يــســاريــة  ˛كقوى 

التفكير  وتـــفـــرض عــلــيــنــا   ˛ وقــــوى حــيــة 
والعمل  بجدية  من اجل توحيد وتنظيم  
ــام املـــخـــزنـــي  ــنــــظــ ــة الــ ــهــ ــفــــوف ملــــواجــ الــــصــ
وسياسته الليبرالية املتوحشة .فال سبيل 
غير هذا لتحرر شعبنا وبناء الدميقراطية 
احلــقــيــقــيــة بـــأبـــعـــادهـــا الـــشـــامـــلـــة والـــتـــي 
اإلنسانية  احلــيــاة  شــروط  للجميع  توفر 

الكرمية  العادلة واحلرة.
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مليل  بتيط  للصلب(  املــغــربــيــة  )الــشــركــة  ستيل  مــغــرب  شــركــة   -  1
وعني حرودة  ضواحي الدار البيضاء.

سبق لها أن طردت وشردت حوالي 800 عامل يف سنة 2016 بتواطؤ 
مع السلطة.ومازالوا حلد اآلن لم يتوصلوا مبستحقاتهم وحقوقهم.

جتنبا  العمال  استخدام  يف  املناولة  شــركــات  على  تعتمد  أصبحت 
شركة  الشركات  تلك  ضمن  ومــن  معهم.  مباشرة  قانونية  عالقة  أليــة 
جتديدها  عند  عليهم  وتفرض  بالعقدة  العمال  تشغل  التي  »ضــامــا« 
يتم طردهم. الرفض  .وعند  وتوقيع عقدة جديدة  استقالتهم  تقدمي 

.)8 باإلضافة إلى فرض ساعات عمل أطول )12 ساعة عوض 
CULTIVANDO - 2 : شركة اشتوكة ايت باها وهي شركة اسبانية

تنتج  ملول  بايت  للتلفيف  ومحطة  الضيعات  من  مجموعة  لديها 
عامل    20 و  عاملة   100 تشغل حوالى  والفاصوليا اخلضراء.  الفلفل 
خمسه  حوالى  نقل  وسيلة  بــدون  اخلربة  دوار  من  يأتون  اغلبهم/هن 
ــدام , تــتــوفــر الــشــركــة عــلــى  وسيلتني  او عــشــر دقــائــق مــشــيــا عــلــى األقــ
إلي  مــن عشره  تقل  هــيــونــداي   األولــى    : بالضيعة  الــعــمــال/ات  لنقل 
بــكــوب  متهرئة  نــوع  الثانية  فهي مــن  أمــا   , 12 عــمــال/ت مــن بيوكرى 
20 عــامــلــة  يــتــم  اســتــقــدامــهــن مــن دوار ادوز اوســعــود  تــقــل  أكــثــر مــن 
وبعض الدواوير املجاورة له فى ازدحام بادي للعيان  ,,, الشركة تصرح 

الوطني للضمان االجتماعي. الصندوق  بالعمال/ت  لدى 
العمل  فــى  مستمرون  الــعــمــال/ت  وجميع  تشتغل  زالــت  ال  الشركة 
ــم تــقــم بــتــغــيــيــر تــوقــيــت الــعــمــل : مـــن  الــســاعــة  بــــدون أي تــوقــيــف , ولـ
الزوال.  الثالثة والنصف بعد  إلى الساعة  السابعة  والنصف صباحا 
وفرتها  التى  كورونا  وبــاء  من  والوقاية  االحــتــراز  لوسائل  بالنسبة 
العمال/ت  نقل  وسائل  تعقيم   هي  املاضية  أيام  األربعة  فى   , الشركة 
املغطاة  البيوت  بكل  جافيل  توزيع  مع   , اخلل,جافيل   , معقمه  مبــواد 
الفينة  بني  أيديهم  بغسل  العمال/ت  وتوصيه  يوميا   جتديده  بــدون 
واالخــــرى ˛ وتــوعــيــه الــعــمــال/ت  مبــخــاطــر كــورونــا  وتــوصــيــتــهــم باخد 
ما عــدا ذلــك  فــان الــوضــع  مستمر كما كــان عليه   , احليطة واحلــذر  
قبل  كورونا ,, تكديس العمال/ت بالبيوت املغطاة بدون احترام مسافة  
40 عــامــلــة بنفس  األمـــان حــيــث تشتغل فــى بــعــض األحـــيـــان  حــوالــى 
أدوات   , آالت اجلنى  )الصناديق,  املعدات غير معقمة   ˛ املغطاة  البيت 
عدم   ,, املعاجلة( مداخل ومخارج البيوت املغطاة بدورها بدون تعقيم 
توزيع معدات الوقاية للعمال/ت )قفازات , كمامات( . جل العمال/ت 
بــني استمرارهم فى  أمــرهــم   وفــى حيرة مــن  خائفون مــن هكذا وضــع 
العمل   مبا يحمله من مخاطر و بني توقفهم  االضطرارى والتزامهم 
باحلجر الصحى حماية  لهم ولدويهم من احتمال إصابتهم بالوباء  
تسديد   , بــاجلــوع  والتهديد  املــعــانــاة  يعنى  التوقف  هــذا  أن  العلم  مــع 
املتداولة بني  , واألجر مرهون سلفا للقرعة  التطبيب   , الكراء  واجب 

العمال/ت . فاخلوف من املجهول هو سيد املوقف.
3 - مـــراكـــز الـــنـــداء« مــعــانــاة يــومــيــة لــلــمــســتــخــدمــني خـــالل حــالــة 

الصحية الطوارئ 
وشابة  شــاب  كــل  ملجأ  الــنــداء  مــراكــز  تعتبر  بــاملــغــرب،  نشأتها  منذ 
لضمان فرصة كسب لقمة العيش، لكن هذه املراكز لم تكن إال وحشا 
األمـــوال  رؤوس  لتكديس  ووســيــلــة  الشغيلة  حــريــات  و  حــقــوق  يستلب 

البدنية. و  النفسية  على حساب كدهم و صحتهم 
 يفوق عدد مركز النداء 500 ˛ موزعة على 25 مدينة، تقدم خدمات 
رقــم  يــقــدر  بــلــجــيــكــا.و  و  فــرنــســا  نــحــو  أغلبها  بلد˛   20 مــن  أزيـــد  لنحو 
املستخدمني...  االف  ُتشغل  .و  درهــم  ماليير   6 من   بازيد  معامالتها 
علما أن هذا العدد ال يأخذ بعني االعتبار أولئك غير املصرح بهم يف 

واملتعاونني.. االجتماعي،  الضمان  صندوق 
املنصرم  الصحية يف شهر مارس  الطوارئ  ومنذ اإلعالن عن حالة 
املستخدمني/ات،  مستحقات  صــرف  دون  أبوابها  مراكز  عــدة  أوصــدت 

لكن بعضها شكل االستثناء حيث استمر يف العمل مفضال  احلفاظ 
على أرباحه ولو  على حساب املستخدمني/ات ˛ ويف غياب رقابة  من 
االعــتــبــار اخلطر  األخــذ بعني  ودون  السالمة˛  لــشــروط  الــدولــة  طــرف 
 150 عددهم  يتجاوز  ان  املمكن  املستخدمات  و  باملستخدمني  احملــدق 
بينهم  تفصل  املكان حيث ال  نفس  و يف  الــَوَحــَدة  نفس  داخــل  شخص 
إنها  وســطــهــم/هــن.  الــفــيــروس  بــانــتــشــار  يــهــدد  ســوى سنتمترات˛ ممــا 

أبشع صورها. املتوحشة يف  الرأسمالية 
4 - عمال النظافة:

ــروف عمل   يــعــانــي عــمــال الــنــظــافــة عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي مــن ظـ
كل  يف  يواجهون  حيث  احلالية  الظرفية  يف  اخلــصــوص  وعلى  قاسية 
حلظة خطر تعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا بالنظر لعدم توفرهم 
التعقيم  ومــواد  وقــفــازات  كمامات  من  والسالمة  الوقاية  وسائل  على 
والـــنـــظـــافـــة... وهـــم مــحــرومــون مـــن الــكــثــيــر مـــن احلـــقـــوق مــثــل تــدنــي 

والــذي يصل  األجــور  أداء  وتأخير  التعويضات  من  واحلــرمــان  األجــور 
أحيانا إلى عدة شهور مما يجعلهم يدخلون يف إضرابات واعتصامات 
واحــتــجــاجــات  كــمــا حـــدث مـــؤخـــرا يف تـــاوريـــرت والــســعــيــديــة وســيــدي 

سليمان...
« املغرب الكبير« للنسيج بطنجة 5 - شركة 

 22 يــوم األربــعــاء  الــشــركــة وقــفــة احتجاجية  نظم عــمــال وعــامــالت 
تعرضوا/ن  الــذي  بالطرد  للتنديد  اجلــهــة   واليــة   أمــام   2020 ابــريــل 
املالية   أداء مستحقاتهم/ن  وعـــدم  أشــهــر   ثــالثــة  مــنــذ  الــعــمــل  مــن  لــه 
للضمان  الوطني  الصندوق  يف  بهم/ن  التصريح  عــدم  إلــى  باإلضافة 
االجتماعي مما حرمهم/هن من االستفادة من الدعم املالي لصندوق 
كـــورونـــا. وقـــد تــدخــلــت الــقــوات الــقــمــعــيــة لــتــفــريــق الـــعـــمـــال/ات  مبــبــرر 
الــى جانب  السلطة  وقــوف  يؤكد  الصحية  ممــا  الــطــوارئ  خــرق حالة 

الباطرونا.
6 - شركات ووحدات صناعية بعمالة متارة الصخيرات

ابتدءا  العمل  استئناف  باإلقليم   الشركات  من  مجموعة  قــررت    
2020 .وطــلــبــت مــن عــمــالــهــا/تــهــا الــعــودة  27 ابــريــل  مــن يـــوم االثــنــني 
عــلــى صحتهم/هن  كــبــيــرة  يشكل خــطــورة  مــا  وهــو  الــفــور  عــلــى  للعمل 
الصناعية  الوحدات  من  العديد  مع حتول  وخصوصا  وسالمتهم/هن 
يف عــدة مــنــاطــق مــن الــبــالد إلــى بــؤر لتفشي فــيــروس كــورونــا .كــمــا أن 
 5 تقل  نقل خاصة  وسائل  عبر  إما  العمل   إلى  يأتون  /هن  معظمهم 
كبيرا من  عــددا  تقل  التي  » اخلطافة«  ســيــارات  عبر  أو  أشخاص   6 أو 

األشخاص ˛ اذ ا ن معظم الشركات ال توفر وسائل النقل. 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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 أوضاع الطبقة العاملة يف ظل الطوارئ الصحية

• صــرخــة عــامــل مــنــجــمــي مــن بــنــي جتــيــت: رفــاقــي الــعــمــال أصــبــح 
 24 األلـــم أملـــني وأصــبــحــت املــعــانــاة مــضــاعــفــة. )مــحــمــد بــريــشــو يـــوم 

)2020 ابريل 
 ، تــدجــيــت  بــنــي  تــهــدد حياتنا يف  مــن  فــقــط  كــورونــا وحــدهــا  ليست 
نعيش  كنا  طاملا  بوظهر  جبل  يف  املناجم  كعمال  نحن  تعلمون  فكما 
وبــشــكــل يــومــي ومــســتــمــر هـــذا الــهــلــع واخلـــوف الـــذي يــعــيــشــه الــعــالــم 
الــالتــي كنا  وأرواح عــمــالــنــا  كــل مــعــانــاتــنــا وصــرخــاتــنــا  رغـــم   . حــالــيــا 
نــتــجــرع مـــرارة فــقــدانــهــا كــل يـــوم، إال أن مــصــيــر آالمــنــا كــان رده آذان 
صماء، وال احد يأبه لنا وألوجاعنا ،وبحكم انه ميهل وال يهمل وهلل 
الــتــاريــخ وشــاءت األقـــدار واتــت كــورونــا ليتقاسم  احلــمــد ســرع وتــيــرة 
مــعــنــا كــل إنــســان كــان اليــبــالــي ذلــك اخلـــوف الــفــطــري وحلــظــة املــوت 

املوت. آبار  ونحن يف  يوم  كل  تغادر مخيالتنا  ال  كانت  التي  تلك 
إذا وضــعــت لــهــذا الــفــيــروس تــدابــيــر وقــائــيــة واحــتــرازيــة مــن حجر 
و كــمــامــات ومــــواد تــعــقــيــم وضـــجـــات إعــالمــيــة ال حــــدود لــهــا، فــنــحــن 
تــدبــيــر  أعــمــاق األرض بــصــمــت دون أي  نــهــوي حتــت  كــنــا  املــنــجــمــيــني 
ــوذات وال حــبــال وال ضــمــان اجــتــمــاعــي،  وال  احـــتـــيـــاط،  دون خــ وال 
حــتــى أجــر يــضــمــن لــنــا  عــيــشــنــا يف هــذه اجلــائــحــة .هـــذا كــلــه وال من 
يـــحـــرك ســاكــنــا بــكــل بــســاطــة ألن الـــعـــامـــل  وحــــده مـــن يــعــيــش تــلــك 

املــعــانــاة يــومــيــا أمــا هــم فــكــان هــمــهــم الــوحــيــد االســتــفــادة مــن ثــروات 
األلم  أصبح  العمال  رفاقي  اآلن  .أمــا  الطوفان  بعدهم  ومن  املنجم 
عيشنا  مصدر  عن  توقفنا  فبعدما  مضاعفة  املعاناة  وأصبحت  أملني 

والفيروس. للمجاعة  عرضة  وأسرنا  نحن  سنصير 
الذين  املغاربة  كبير من  مواطنون عالقون يف احلدود:يعاني عدد 
مليلية  مدينة  داخل  عالقني  شخصا،   300 يقارب  مبا  عددهم  يقدر 
أنــصــار، كتدبير  بــنــي  املــغــربــيــة مــعــبــر  الــســلــطــات  ، وذلـــك مــنــذ إغـــالق 
احــتــرازي لــعــدم تفشي فــيــروس كــورونــا. وحــســب املــعــطــيــات املــتــوفــرة، 
فـــإن املــغــاربــة الــعــالــقــني داخــــل مــديــنــة مــلــيــلــيــة ، مت تــرحــيــلــهــم إلــى 
يــتــواجــدون  كــانــوا  أن  بــعــد   ، مــلــيــلــيــة  مــديــنــة  ــورو”، يف  “بالصا دي طــ
داخـــل مــخــيــم يف حــي “ريال”، الــبــعــيــد عــن الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة يف 
مخيم  بناء  على  احملتلة  مليلية  مدينة  سلطات  إقدام  بعد  مليلية، 
ذمم  يف  اإلجتــار  عنها  معروف   ، إسالموية  جمعية  تقوم  فيما   ، لهم 
كارثي  صحي  وضع  يف  بهن  والتكفل  العالقات  النساء  بجمع  الناس 
املــســؤولــة  الــتــجــار و اجلــهــات  أمـــواال طــائــلــة مــن  املــقــابــل  ، وتتلقى يف 
قامت  اإلســبــانــيــة،  السلطات  إن  إعــالمــيــة  مــصــادر  وقــالــت   .. مبليلية 
دي طورو”،  “بالصا  إلــى  “ريال”  حــي  مــن   ، الــذكــور  املــغــاربــة  بترحيل 
جد  ظروف  يف  مخيم،  داخل  هناك،  العالقني  املغاربة  يتواجد  حيث 

املخيم.  داخل  وأطفال،  ونساء،  وموظفون،  عمال،  بينهم  من  صعبة، 
ــل مــديــنــة مــلــيــلــيــة ،  ــزال نـــــداءات أســـر املـــغـــاربـــة الــعــالــقــني داخــ وال تــ
التدابير  املغرب  اتخاذ  بعد  أنصار”،  “بني  معبر  إغالق  بعد  تتواصل 
االحــتــرازيــة حملــاصــرة فــيــروس كــوفــيــد19-، مــنــاشــديــن املــلــك، ورئــيــس 
بــالدهــم، مــع إخضاعهم  إلــى  ذويــهــم  بــدخــول  الــســمــاح لهم  احلــكــومــة 
إلـــى احلـــجـــر الــصــحــي، حــفــاظــا عــلــى ســالمــتــهــم، وســـالمـــة أســـرهـــم. 
نــداء،   ، مليلية  داخــل  العالقني  املــغــاربــة،  وأطــفــال  أمــهــات،  وأطــلــقــت 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  مختلف  يف  بــثــوه  فيديو  شــريــط  عبر 
داخل  عائالتهم  أفراد  يعيشها  التي  الصعبة،  الظروف  فيه  يشرحون 

. مليلية
: املغارب  عيش  مستوى  تدهور 

صـــدرت  بــيــانــات رســمــيــة عــن تــدهــور املــســتــوى املــعــيــشــي يف املــغــرب 
األســر  استدانة  معدل  تــزايــد  وســط  املاضية،  الثالثة  األشــهــر  خــالل 
املكلفة  الرسمية  للهيئة  بحث  وأظهر  احتياجاتها.  لتلبية  املغربية 
األسر  ثلث  أن  للتخطيط(  السامية  )املندوبية  املغرب  يف  باإلحصاء 
اجلــاريــة، خالل  لنفقاتها  االســتــجــابــة  أجــل  مــن  اســتــدانــت  الــبــالد  يف 
األســر  مــن  بــاملــئــة   28.6 إن  الــبــحــث،  ــال  وقـ  .2020 مــن  األول  الــربــع 
تــوقــعــوا تـــدهـــورا حــــادا يف مــســتــوى املــعــيــشــة خـــالل األشـــهـــر املــقــبــلــة، 
 12 خالل  املعيشة  مستوى  بتدهور  صرحت  التي  األسر  معدل  وبلغ 
بــاملــئــة من   62.7“ أن  الــبــحــث  وورد يف  بــاملــئــة.   42.2 الــســابــقــة  شــهــرا 
32.5 بــاملــئــة من  األســر اعــتــبــرت أن دخــلــهــا يــغــطــي إنــفــاقــهــا، يف حــني 
األســر جلــأت لــالقــتــراض اســتــجــابــة لــإلنــفــاق، و4.8 بــاملــئــة مــن األســر 
السامية  املــنــدوبــيــة  وقــالــت  مداخيلها”.  مــن  جــزء  ادخــار  مــن  متكنت 
باملئة   1.1 بنسبة  ارتــفــاعــا  سجلت  املستهلك  أســعــار  إن  للتخطيط، 
املاضية.  السنة  من  الشهر  نفس  مع  مقارنة  املاضي،  فبراير  خــالل 
الــربــع األول، أن  املــغــربــيــة يف  بــاملــئــة مــن األســر   57.3 واعــتــبــرت نسبة 
تعتقد  باملئة   24.6 أن  حــني  يف  السلع،  القتناء  مناسب  غير  الــوقــت 
سجلت  الغذائية  املواد  أسعار  أن  نسبة  ورأت  املسح.  بحسب  العكس، 
12 شــهــرا املــاضــيــة، و0.1 بــاملــئــة قــالــت إن األســعــار  ارتــفــاعــا خـــالل الــــ
تــراجــعــت، بــيــنــمــا 82.8 بــاملــئــة تــوقــعــت اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار املــواد 
بــاملــئــة من   79.2 املــقــابــل، تــوقــعــت نــســبــة  الــغــذائــيــة يف املــســتــقــبــل. يف 
مقابل  املقبلة،  شــهــرا   12 الـــ خــالل  العاطلني  عــدد  يف  ارتــفــاعــا  األســر 
املندوبية  توقعت  املاضي،  الشهر  وخالل  العكس.  توقعت  باملئة   8.4
الثاني  الــربــع  يف  االقــتــصــاد  انــكــمــاش  بــاملــغــرب،  للتخطيط  الــســامــيــة 
سجل  املغربي،  االقتصاد  كان  كورونا.  بسبب  باملئة   1.8 بنسبة   2020

العام احلالي. األول من  الربع  باملئة خالل   1.1 بلغ  معدل منو 
الرعي: شركات  ومافيات  باها  ايت 

22/4/2020،  اجــتــمــع شــبــاب وشــيــوخ  الــيــوم  بــعــد تــهــاون املــخــزن 
للتصدي   , باها  أيت  أشتوكة  إقليم  بها  أيت  دائرة  تنالت  قبائل  من  
لهجومات مافيات شركات الرعي الريعي , التي تهجمت على البيوت 
‘يف ظل حجز  واإلرهاب  الرعب  ونشرت  واألطفال  والشيوخ  والنساء 
ونسائهم  آبائهم  عن  للدفاع  املجيئ  عن  وعجزهم  املــدن  يف  الشباب 
وآخره  الدولي  االعالم  إلى  اإلعتداءات  ..وبالرغم من وصول قضية 
لم  اإلقليمية  السلطات  أن  اال  الشكايات  من  وبالرغم   ‘  ‘  24 فرنسا 
تــقــم بــالــواجــب يف حــمــايــة أمـــالك الــنــاس وتــوفــيــر األمـــن ‘‘ ممــا أدى 
الــيــوم الــى خـــروج قــبــائــل أيــت تــنــالــت دائـــرة أيــت بــاهــا وكــســر احلــجــز 
الــصــحــي حلــمــايــة نــســائــهــم وبــيــوتــهــم مــن اإلعـــتـــداءات ‘‘‘.ملا حــضــرت 
الــســلــطــات اإلقــلــيــمــيــة أن الــهــدف مــن حــضــورهــا هــو تــأمــني وحــمــايــة 
قــطــعــان الــرعــي الــريــعــي وتــأطــيــر مـــروره الــى قــبــائــل مــجــاورة دون أن 
ــذا إزدواجـــيـــة خــطــيــرة  يــتــعــرض لــــردود فــعــل الــســاكــنــة املــتــضــررة ‘ وهـ
والسلطات  الــدرك  .ويقول   ‘‘ املواطنني  بني  ومتييز  مبكيالني  وكيل 
مــن  .... االف  !؟  مــجــهــول  إرفــــع شــكــايــة ضـــد  عــنــدهــم  اشــتــكــيــت  اذا 
املراقبة؟  دور  ...أين  الدفع تصول وجتول  رباعية  القطعان وسيارات 

والدرك ؟.... السلطات  اين   ..
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أوضاع الطبقة العاملة يف ظل حالة الطوارئ الصحية

نقابي: مسؤول  من 
للجامعة  الــعــام  الــكــاتــب  الــشــاوي  سعيد  الــرفــيــق  ــال  ق

ش م  ا  احمللية  للجماعات  الوطنية 

من  ــروج  اخل مرحلة  تنظيم   « اخنوش  عبارة  خــال  من   ...
من  الرفع  ســوى  خيار  من  الــدولــة  أمــام  فيها  يكون  لن  ــة  األزم
املغرب  إغــراق  تعني  التي  املخاطر«  وحتمل  املديونية  مستوى 
قياسية،  مستويات  وصلت  والتي  أصا  الغارق  وهو  املديونية  يف 
املالية  للمؤسسات  الوطنية  السيادة  رهــن  تعميق  إلــى  يدفع 
خال  من  قسوة  اكثر  النيوليبرالي  التوحش  وجعل  العاملية 
تبقى  ما  على  واإلجهاز  املغرب  خيرات  ونهب  االستغال  تعميق 
الصحة،  رأسها  وعلى  االجتماعية  املغربي  الشعب  مكتسبات  من 
البشع  االستغال  الشغل،تعني  يف  واالستقرار  السكن  التعليم، 
من  الــدولــة  على  ــك  ذال يفرض  ومــا  املغربية  العاملة  للطبقة 
عن  الدفاع  مقومات  كل  من  العاملة  الطبقة  جتريد  على  العمل 
تشددا  اكثر  لإلضراب  قانون  إصدار  ننتظر  أن  علينا  نفسها،وهنا 
احلالية  املشاريع  مع  مقارنة  اإلضــراب  حق  ممارسة  بخصوص 
العمال  رقبة  يف  اكثر  أنيابها  لتوغل  الباطرونة  يد  ــاق  ،وإط
جزئيا  أو  كليا  جتميده  عبر  إما  تشاء  كما  الشغل  بقانون  والعبث 
ننتظر  أن  فيه،وعلينا  االيجابية  البنود  مستوى  على  خاصة 
غرف  إلى  حتويلها  و  النقابات  إلضعاف  حثيثة  محاوالت  كذالك 
عبر  واملواجهة  التصدي  على  قدرة  أدنى  دون  الشكايات  تسجيل 
أي مضمون كفاحي  النقابي من  العمل  إفراغه  تهييء كل شروط 
على  والتضييق  ومتييعه  وتبخيسه  تقسيمه  تعميق  عبر 
العمال  خاص  بان  املنادية  األصــوات  كل  ومحاربة  النقابيني 
وطنية  غير  فاسدة  باطرونة  انقاد  اجل  من  هذا  بأيديهم،كل 

تبعية. و

الوطني  التضامن  إلى  الدعوة  أن  : »كما  الشاوي  الرفيق  يقول 
جموع  له  بالنسبة  تشكل  لم  حزب  طرف  من   ، نفاق  سوى  ليس 
الستنبات  ومشتا  االنتخابية  لألصوات  خزانا  سوى  الفقراء 
قطعة  ســوى  الوطن  له  بالنسبة  ميثل  الديني،ولم  التطرف 
ملشروع  خدمة  أخــرى  جغرافية  لقطع  ضمها  يجب  جغرافية 
شعار  غموض  ،ومبستوى  ديني  إيديولوجي  بغطاء  رأسمالي 
الوظيفة  نراجع  حني  كذالك  جدا  واضح  الوطني«هو  »التضامن 
التي  الدم  وبرودة  والتنمية  العدالة  حزب  نفسه  لها  ندر  التي 
على،صندوق  اإلجهاز  خال  من  املغربي  الشعب  فقراء  بها  ذبح 
يف  واحلــق  العمومية  املتقاعدين،الوظيفة  املقاصة،معاشات 
والكذب  شيء،الدين  كل  استعمل  الــذي  احلــزب  اإلضــراب،هــذا 
مقومات  جميع  من  املغربي  الشعب  لتجريد  املقيتة  والتواطؤات 

صموده...

فاحت  اليوم بخصوص  نــداء  الدميقراطي  النهج  أصــدر 
ماي يحمل شعار “معا يف مواجهة جائحة كورونا واملخزن 
والرأسمالية وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني” 
والــذي عبرت من خالله عن ان جائحة كرونا اتت لتعري 
عن هشاشة أوضاع الشغيلة يف كافة املجاالت وتعمق تفشي 
العطالة والتسريح من العمل والسمسرة يف اليد العاملة 
ــاإلدارات العمومية،  بـ والعمل املؤقت والــهــش، مبا يف ذلــك 
العمومية  اخلــدمــات  وتخريب  املعيشية  األوضـــاع  وتــدهــور 
يف مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم والــصــحــة واحلـــمـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 
بــاخلــصــوص شــكــلــت مــنــاســبــة لــكــشــف اخـــطـــار وتــنــاقــضــات 
الرأسمالية املتوحشةـ ـ املصدر األساسي لالستغالل ومآسيه 

ولتدمير الطبيعة والصحة وانتهاك حقوق اإلنسان.

وقد كشف احلزب املاركسي يف نفس النداء عن ألوضاع 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة هــي نتيجة لهيمنة 
اإلمــبــريــالــيــة ومــؤســســاتــهــا الــدولــيــة والــرأســمــال األجنبي 
على ثــروات بالدنا، وحتكمها يف السياسات العمومية، ول 
التراجع  بسبب  الباطرونا  لصالح  القوى  موازين  اختالل 
اخلطير الذي أصبحت تعيشه احلركة النقابية العمالية 
ببالدنا الناجت عن ضعف االلتزام باملبادئ األصيلة للعمل 

النقابي: “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”.

والــكــادحــة  العمالية  اجلماهير  الــنــداء  آخــر  يف  ليدعو 
إلــــى املـــشـــاركـــة الـــواعـــيـــة والـــقـــويـــة يف بــنــاء حــزبــكــم، حــزب 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــمــوم الــكــادحــني، بــاعــتــبــاره مــن جهة 
أســاس  على  النقابي  العمل  وتوحيد  وتعزيز  لتقوية  أداة 
لتخلصكم من  وسيلة  أخــرى  ومــن جهة  األصيلة،  مبادئه 
وصاية األحــزاب املخزنية واألحــزاب البرجوازية مبختلف 
من  والتخلص  مصيركم  تقرير  من  ومتكينكم  شرائحها، 
االستبداد املخزني واالستغالل الرأسمالي، وبناء املجتمع 
ــق بـــنـــاء املــجــتــمــع  الـــوطـــنـــي الـــدميـــقـــراطـــي الــشــعــبــي يف أفــ

االشتراكي املنشود.

ي :  معا  في  نداء النهج في فاتح ما
 مواجهة كورونا والمخزن والرأسمالية

وبناء حزب الطبقة العاملة
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اكادير ، احتجاجات العمال متواصلة : 

 شــركــة للبناء مبدينة أكــاديــر :  يــوم 24 ابــريــل  2020 خـــروج العشرات 
من  العمال لإلحتجاج ضد ما أسموه “حرمانهم من أجورهم” ملدة شهرين 
من العمل اليومي بالشركة، يف غياب أي حترك من اجلهات الوصية حسب 

تعبيرهم. خصوصا يف ظل هذه الظروف التي متر منها البالد.

ــــرف مــحــيــط الــشــركــة تـــوافـــد حـــوالـــي 500 عـــامـــل مــؤكــديــن عــزمــهــم  وعـ
اإلعتصام باملكان إلى حني توصلهم مبستحقاتهم، محملني الشركة ما آلت 
إليه أوضاعهم جراء حرمانهم من التسجيل يف صندوق الضمان االجتماعي 

وهو ما ضيع عليهم اإلستفادة أسوة لزمالئهم يف شركات أخرى.

وأمـــام هــذا الــوضــع األخــيــر الـــذي يــنــذر بتفشي وبـــاء كــورونــا ، خصوصا 
وأن التجمع املذكور ملئات األشخاص دون أدنى شروط السالمة يعد قنبلة 

موقوتة ميكن أن تنفجر يف أي وقت.

العرائش ، مرة أخرى :

تعرف مدينة الــعــرائــش يف ظــل وبــاء فــيــروس كــورونــا  ومــن داخــل معمل 
البيوت على  داخـــل  الصحي  إجـــراء احلــجــر  فــرض  وبــعــد  السمك،  لتصبير 
عامالت وعمال هذه الوحدة الصناعية، تتعّرض النساء العامالت إلى عّدة 

ضغوطات اجتماعية و تعسفية، تتمثل يف العزلة والتهميش. 

وعلى إثر تفشي الوباء بشكل مهول وسط  عمال و عامالت هذا املعمل،  
أصدرت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي، فرع العرائش، بالغا تدعو من 
خالله العامالت و العاملني بالقطاع الفالحي إلى توخي املزيد من احليطة 
واحلــذر، و االتعبئة الشاملة من أجل مواجهة وباء كوفيد19.وتدعو شغيلة 
فيروس  وبـــاء  ملواجهة  والتعبئة  اليقظة  إلــى  باللوكوس  الفالحي  القطاع 
كورونا ويطالب بضرورة االهتمام اجلاد باألوضاع الهشة للعمال و العامالت 
الزراعيني والفالحني الكادحني الذين يواجهون آفة اجلفاف وجائحة كورونا 

جبل عوام ، اجراءات ضد العمال:

الشغلية   للحقوق  التقاطع  شبكة  من  لرفيق  هاتفي  اتصال  خــالل  من 
العمل  ان هناك استمرار  للنقابيني  عــوام   بعاملني منجميني مبوقع جبل 
الصحية  للظروف  باإلعتبار  أخذ  أي  دون  »تويسنت«  األم  للشركة  بالنسبة 
املتعاقدة  املــقــاوالت  توقفت  حــني  ...يف  اإلحــتــرازي  التباعد  عــدى  الطارئة  
وهي ثالثة من اإلشتغال إال أن عمالها يعانون يف صمت رافضني اإلجراءات 
املتخذة يف حقهم مع تواجد البعض منهم خارج التغطية اإلجتماعية يف 
درهــم   2000 تعويض  الــشــيء  بخصوص  وكــذلــك نفس  الصناديق   مــن  أي 
املخصص للمعنيني منهم مما يجعلهم يفضلون اإلستمرار يف العمل عوض 

التوقيف عنه ...

خنيفرة ، متابعات:

توبع التلميذ ع.االلــع صبري بخنيفرة بتهمة توزيع وقائع كاذبة و نشر 
خبر زائــف و حتريض الغير على مخالفة االوامــر و الــقــرارات الصادرة عن 

السلطات العمومية اخلاصة بحالة الطوارئ الصحية. 

يف تصريح لهسبريس، من طرف مناضل  حقوقي يقول ان من الواجب 
على النيابة العامة بوقف املتابعة وحفظ امللف، على اعتبار أن التلميذ كان 

يعبر عن إحساسه باحليف جراء إقصاء أسرته التي بالكاد توفر مصاريف 
متابعته الدروس عن بعد، خصوصا وأنه مقبل على امتحانات الباكالوريا، 
وكان ينتظر استفادة أسرته من القفة لتخصيص مبلغها لتعبئة األنترنيت. 

البيضاء ، احتجاج العامالت والعمال :

• احتجاجات من طرف عامالت  أمام شركة اخلياطة للكمامات،  رفضهن 
لالستمرار يف العمل  بسبب عدم وجود شروط السالمة.. و كذا احتجاجات  

أمام شركة ريشبوند الن بعض العمال حرموهم من الضمان االجتماعي..

اشتوكة ايت باها والباطرونا الزراعية :

يف ظل انتشار فيروس كورونا بالعديد من وحدات االنتاج على املستوى 
الوطني تستمر الباطرونا الزراعية باقليم اشتوكة ايت باها يف اغلب الضيعات 
ــراءات  ــ الــزراعــيــة يف تشغيل الــعــمــال والــعــامــالت يف ظــــروف ال تــراعــي االجـ
املعطيات  فحسب  اجلائحة  هــذه  مــن  العاملة  الطبقة  حلماية  االحــتــرازيــة 
املتوفرة لدينا فإن العديد من الشركات التقوم باالجراءات االحترازية من 
توفير مواد النظافة والتعقيم سواء داخل مقرات العمل او لوسائل العمل ... 
بشكل دائم وال توفر الكمامات و ال تراعي مسافات االمان اثناء العمل. و عدم 
احترام اصحاب نقل العمال للعدد احملدد وخصوصا البيكوبات والشاحنات 
...حيث يتم سلك منافد وطرق غير مراقبة او اللجوء الى جتميع العمال 
والعامالت يف مكان مححد بعيدا عن انظار املراقبة ليتم شحنهم وتكديسهم 

يف العربات لينقلوا الى الضيعات.

املهدية بالقنيطرة :

تظاهرت نساء عامالت يف معمل تصبير السمك UNIMER املتخلى عنهن 
يف املهدية بعد انتهاء عملهن يف ظل احلجر و بعدما مت نقل عدد كبير من 
زميالتهن يف ظروف خطيرة... حتذير من اجل حتمل العمالة مسؤوليتها 

كاملة فيما يقع... ونداء من اجل التضامن...

خريبكة :

توقيف عمال و عامالت من  معمل اخلياطة من خريبكة و ذلك  لعدم  
الــوطــنــي للضمان االجتماعي  الــصــنــدوق  الــعــامــالت يف  و  الــعــمــال  تــصــريــح 
)فــيــديــو لــنــســاء يــطــالــن بــحــقــوقــهــن و يــصــرحــن ان  املــشــغــل ال يــجــيــب عن 
مراسالت العمال و العامالت، رغم تصريحات املسؤولني عن استفادتهم من 

الدعم املخصص لهذه الفئة يف ظل ظروف وباء كورونا(.

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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واملغرب  عامة  العالم  وتصاعد مستمر يف  انتشار  الوباء يف  الزال 
مــن حيث  كــارثــة حقيقية  يــواجــه  الــيــوم  األخــيــر  هــذا  أن  إذ   , خــاصــة 
, لم يعد يقتصر األمر على  ظهور بؤر للوباء يف عدة مناطق ومدن 
الــبــؤر الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة فــقــط. بــل وصــل الــيــوم إلــى الــســجــون 
بكافة  كارثة  املرحلة  عنوان  من  ليجعل  العسكرية  والثكنات  املغربية 
لألزمة  الــدولــة  تدبير  يــعــرف  أخــرى  جهة  ومــن  جــهــة.  مــن  املقاييس 
عــشــوائــيــة  واجتماعية,  اقــتــصــاديــة  أزمـــة  أصــبــحــت  الــتــي  الصحية, 
وســـوء  تقدير, حــيــث مــا انــفــكــت  تــتــخــذ قــراراتــهــا بــشــكــل أحـــادي يف 

والنقابات  لــألحــزاب  تــام  إقــصــاء 
وجــمــعــيــات املــجــتــمــع املـــدنـــي مبــا 
من  جــزءا  يشكلون  الــذيــن  فيهم 
ــة والـــــذيـــــن يـــصـــطـــفـــون  ــكــــومــ احلــ
املخزنية,  الــــدولــــة  جـــانـــب  ــــى  إلـ
بقرارات و تدابير كهذه و يف ظل 
اســتــمــرارهــا  يف نــهــج الــســيــاســات 
التبعية  تــكــرس  الــتــي  العمومية 
والــتــجــويــع  التفقير  مــن  واملــزيــد 
واخلــوصــصــة وتــكــديــس الــثــروات 
بالبالد,  ــدودة  ــ ــعـ ــ مـ أســـــر  يــــد  يف 
فــــيــــمــــا يـــــــــــرزح املـــــــواطـــــــنـــــــني/ات 

الــكــادحــني/ات واملــهــمــشــني/ات وحــتــى الــبــرجــوازيــات الــصــغــرى حتت 
خصوصا  الــوبــاء  أزمــة  مــن  اخلــوف  عــن  ناهيك  وتهميش  فقر  وطــأة 
حاد  نقص  من  اختالالت  عدة  يعرف  املغرب  يف  الصحي  القطاع  أن 
الطبية  املــواد  ونقص  التحتية  البنيات  وضعف  البشرية  املــوارد  يف 

الطبية.  وشبه 

عــدد  وصــــول  املــغــربــيــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  السياق,  هــــذا  يف 
االرتفاع  يف  الوفيات  عدد  يستمر  فيما   4065 اإلجمالي   اإلصابات 
161 حــالــة ونــســجــل ارتــفــاع عـــدد األشــخــاص الــذيــن  لــيــصــبــح الــعــدد 
أيضا  الوزارة  أضافت  شخصا,   593 عددهم  ليصبح  للشفاء  متاثلوا 
أعــلــى  تــســجــيــل  فــيــمــا مت   23334 هـــو  املــســتــبــعــدة  ــــاالت  احلـ عـــدد  أن 
جهة  تليها  حالة   1068 سطات  البيضاء  الدار  بجهة   إصابات  عدد 
515 حــالــة وجــهــة  824  حــالــة وجــهــة فـــاس مــكــنــاس  مــراكــش أســفــي 

حالة.  529 ب  احلسيمة  تطوان  طنجة 

املغربية بالسجون  الوباء  انتشار 

أنه مت تسجيل أول إصابة بسجن  املواقع اإلخبارية  أعلنت بعض 
هذا  باملدينة  احمللي  بالسجن  مبوظف  األمر  ويتعلق  وجدة  مدينة 
أنهم   املوقع  أفــاد  حيث  السجن  موظفي  استياء  أيضا  تسجيل  ومت 

يــعــمــلــون يف شـــروط تــنــعــدم فــيــهــا الــســالمــة الــصــحــيــة مــن نــقــص يف 
الوقاية. وسائل  وضعف  ولوجستيك  مؤونة 

أفـــادت مــواقــع إعــالمــيــة بــأن زوجـــة ســجــني كــان قــد غـــادر الــســجــن 
ــورزازات يــوم األحـــد املــاضــي تــشــتــكــي مبــغــادرة زوجــهــا الــســجــن دون  بــ
السجن  أن  تبني  أن  بعد  خصوصا  والتحاليل  للتشخيص  إخضاعه 

كورونا. بفيروس  مصابني  أشخاص  به  فيه   يقبع  كان  الذي 

بكورونا  إصابة   270 تسجيل  للسجون,  العامة  املندوبية  أعلنت 
كــمــا سجلت  ــورزازات  بـ بــالــســجــن احملــلــي 
إصــــــابــــــة مـــــوظـــــفـــــني  اثـــــنـــــني يـــعـــمـــالت 
بــالــســجــن احملــلــي بــســال وإصــابــة واحــدة 

وتطوان. وجدة  سجن  من  بكل 

باإلبقاء  تقضي  املغربية  السلطات 
مليلية و  سبتة  معبري  إغالق  على 

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات املـــغـــربـــيـــة أنـــهـــا 
ــرار يـــقـــضـــي بــــاإلبــــقــــاء عــلــى  ــ ــخــــذت قــ اتــ
بشكل  مغلقني  ومليلية  ســبــتــة  مــعــبــري 
كـــامـــل إلــــى غـــايـــة شــهــر شــتــنــبــر الـــقـــادم 
حالة  يف  أنــه  وأضــافــت  تقدير  أقــل  على 
جتعل  صــارمــة  جمركية  إجــراءات  اتــخــاذ  سيتم  املعبرين  فتح  عــودة 

مستحيلة. شبه  عملية  املعيشي  التهريب  من 

اليقضة جلنة  مع  به  التزمت  ملا  املغربية  األبناك  خرق 

ــنـــاك وجــــدت طــريــقــة لــلــتــحــايــل  أعــلــنــت مـــواقـــع إعــالمــيــة أن األبـ
عــلــى مــا الــتــزمــت بــه مــع جلــنــة الــيــقــظــة  حــيــث أنــهــا قــبــلــت طــلــبــات 
قروض  و  للمقاوالت  بالنسبة  الــقــروض  بعض  استحقاقات  تأجيل 

الفوائد. تأجيل  تقبل  لم  ولكنها  االستهالك 

أول  من  بابتداءا  الليلي  التجول  حظر  بداية  عن  اإلعالن 
استثنائية رخص  على  حصلوا  من  وهؤالء  رمضان 

االستثنائية  احلــاالت  بشأن  لها  بــالغ  يف  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمس,  يوم  أعلنته  قد  كانت  الذي  الليلي«  التجول  حظر   « قرار  من 
وأعــوان  ورجــال  الصحية  األطــر  من  كل  استثناء  سيتم  أنــه  واعلنت 
ــر  ــافـــت كـــذلـــك أنــــه ميــكــن اســتــثــنــاء كـــل مـــن األطـ الــســلــطــة كــمــا أضـ
اإلعــالمــيــة ومــصــالــح املــداومــة بـــاإلدارات الــعــمــومــيــة ومــجــمــوعــة من 
حاصلني  يكونو  أن  بــشــرط  الــضــروريــة  القطاعات  ببعض  العاملني 
عـــلـــى شــــهــــادة مـــخـــتـــومـــة مــــن طــــرف رؤســـائـــهـــم يف املـــؤســـســـات الــتــي 

بها. يشتغلون 
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أجور  من  االقتطاع  إجبارية  عدم  بخصوص  تصريحات 
ملوظفني  ا

بــعــد الــتــصــريــحــات الــغــاضــبــة لــلــعــديــد مــن الــنــقــابــيــني والــهــيــئــات 
3 أيـــــام مـــن أجـــور  ــتـــطـــاع  الـــدميـــقـــراطـــيـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة عـــلـــى قـــــرار اقـ
املـــوظـــفـــني/ات وحتــويــلــهــا إلـــى صـــنـــدوق الـــدعـــم املــخــصــص ملــواجــهــة 
كــورونــا، وحتــت هــذا الــضــغــط الــذي ولــدتــه هــذه الــتــصــريــحــات الــتــي 
بها  اجلاري  التشريعات  مختلف  يخالف  القرار  أن  بامللموس  بينت 
الــعــمــل، أعــلــن وزيـــر الــشــغــل واإلدمـــاج املــهــنــي مــحــمــد أمــكــراز، الــيــوم 
االقتطاع  أن  لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  له  تصريح  يف  السبت، 
من أجور املوظفني لن يكون إجباريا لفائدة صندوق تدبير جائحة.

وأوضـــح أمــكــراز أن كــل مــوظــف ال يــرغــب يف االقــتــطــاع مــن راتــبــه 
إعفاء. طلب  بتقدمي  مطالب  الشهري 

النداء  مراكز  تهدد  الدولة  شعبية،  إعالمية  حملة  بعد 
باإليقاف..

التواصل  الشعبية مبواقع  اإلعالمية  احلملة  بداية  من  أيام  بعد 
االجــتــمــاعــي الــداعــيــة لــوقــف عــمــل مـــراكـــز الـــنـــداء مــؤقــتــًا لــتــفــادي 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا املــســتــجــد داخــلــهــا، والــتــي تــبــني مــن خاللها 
يــعــمــلــون داخــل بيوتهم  املــراكــز  الــفــرنــســيــني عــلــى هــذه  املــســؤولــني  أن 
الــقــدوم إلــى مقر  الــعــمــال والــعــامــالت  يف حــني يــجــبــرون األالف مــن 

الصحية. السالمة  معايير  لكل  تفتقر  ظروف  يف  العمل  أماكن 

إلكترونية إخبارية أن احلكومة  يف هذا الصدد أكدت عدة مواقع 
الصحية  السالمة  لشروط  املخالفة  املــراكــز  جميع  هــددت  املغربية 
بـــاإلغـــالق. هـــذا ويـــرى الــعــديــد مــن الــنــاشــطــون والــفــاعــلــون يف هــذه 
الــواجــب عمله  إذ  املــطــلــوب  املــســتــوى  دون  احلــكــومــة  قــرار  أن  احلملة 
هـــو الــغــلــق الـــفـــوري جلــمــيــع مـــراكـــز الـــنـــداء بــكــونــهــا غــيــر ضـــروريـــة 

مستخدميها. لكامل  كاملة  أجرة  وضمان 

فــاحت  عــن تخليدها  تــعــلــن  الــفــالحــي  لــلــقــطــاع  الــوطــنــيــة  اجلــامــعــة 
االقتصادية.. اللجنة  بأداء  وتندد  ماي 

أعــلــنــت اجلــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــالحــي يف بــيــانــهــا األخــيــر 
العالم،  عبر  النقابية  املنظمات  جــل  جانب  إلــى  إحــيــاء  عزمها  عــن 
يف  مستنكرة  السنة،  هذه  ماي  فاحت  العاملة  للطبقة  األممي  اليوم 
نــفــس الــبــيــان طــريــقــة تــعــاطــي احلــكــومــة مــع األزمــة وانــحــيــازهــا إلــى 
السنة  لهذه  ماي  فاحت  جعل  إلى  باملقابل  ودعت  الرأسمال،  مصالح 
مــنــاســبــة لــلــتــعــبــيــر عــن مــطــالــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة وتــطــلــعــات عــمــوم 
ــتـــارت اجلــامــعــة الــوطــنــيــة  اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة، مـــن أجـــل ذلـــك اخـ

لــلــقــطــاع الـــفـــالحـــي أن جتــعــل مـــن فــــاحت مــــاي هــــذه الــســنــة مــحــطــة 
لــلــنــضــال الـــوحـــدوي وجتــســيــد الــتــضــامــن الــفــعــلــي مـــن أجـــل صــون 
مــكــتــســبــات شــغــيــلــة الــقــطــاع وحتــقــيــق مــطــالــبــهــم الــعــادلــة والــتــصــدي 
آلثــار جــائــحــة كــورونــا وملــخــتــلــف مــظــاهــر الــقــهــر واالســتــغــالل، وذلــك 
عــبــر تــنــظــيــم عــدد مــن األنــشــطــة واملـــبـــادرات الــنــضــالــيــة الــبــديــلــة عن 

سنة. كل  من  ماي  فاحت  يف  تنظيمها  اعتادت  التي  املسيرات 

حيث  االقتصادية،  اليقظة  جلنة  لتشكيلة  استياءها  سجلت  كما 
يف  املتمثل  ولقرارها  عضويتها،  من  العاملة  الطبقة  ممثلو  أقصي 
الصندوق  لدى  بهم  املصرح  األجــراء  توقف  عن  تعويض  تخصيص 
يف  الــشــهــري  مبلغه  حــدد  العمل  عــن  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
2.000 درهـــم فــقــط، مــع حــرمــان جـــزء كــبــيــر مــنــهــم مــن االســتــفــادة 
مــنــه رغـــم ضــعــفــه، ســـواء بــســبــب شـــرط الــتــصــريــح بــهــم خـــالل شــهــر 
من  بها  يشتغلون  التي  القطاعات  استثناء  بسبب  أو  املاضي  فبراير 
للفئات  املــخــصــصــة  الــتــعــويــضــات  هــزالــة  اســتــنــكــارهــم  الــعــمــلــيــة.  هــذه 

وتعميمها. منها  بالرفع  مطالبتهم  مع  األخرى، 

وتدعو  العامالت  وفاة  ذكرى  تخلد  إفريقيا  شمال  تنسيقيات 
الرأسمالية ضد  النضال  من  للمزيد 

لها  بيان  يف  األوســط  والشرق  إفريقيا  شمال  تنسيقيات  أعلنت 
إثر  على  عاملة  ألــف  مــن  أزيــد  وفــاة  ذكــرى  الــيــوم مبناسبة  أصــدرتــه 
 2013 أبريل   24 يون  يف  ببنكالديش  النسيج  مبعمل  سقف  سقوط 
واعــتــبــرتــهــا مــنــاســبــة لــتــجــديــد اإلدانــــة والـــرفـــض لــهــمــجــيــة الــنــظــام 
الــرأســمــالــي وشــركــاتــه الــعــابــرة لــلــقــارات الــتــي جتــعــل مـــن اإلنــســان 
ــروات الــشــعــوب ومـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة  والــنــســاء بــشــكــل خــاص ومــن ثـ
العمال/ ولتفقير  األموال  رؤوس  أصحاب  حطبا الغتناء حفنة من 

وقفها  وبعض  األرض,   وجه  على  احلياة  وتهديد  البيئة  وتدمير  ات 
التنسيقية  أكدت  واملناطق  الدول  من  بالعديد  النساء  وضعية  على 
العاملية  املسيرة  أهدافه  حتقيق  أجل  من  للنضال  مواصالتها  على 
الــنــســائــيــة الــتــي ســطــرهــا الــلــقــاء الـــدولـــي األخـــيـــر الــــذي مت عــقــده 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  وتعتبر   2018 أكتوبر  بتاريخ 
ــاء بــهــاتــخ الــتــنــســيــقــيــة  املــتــبــعــة مـــن طـــرف أنــظــمــة الـــبـــلـــدان األعـــضـ
قــائــمــة عــلــى االنـــصـــيـــاع  والــتــبــعــيــة ملـــراكـــز الـــرأســـمـــال الــعــاملــي  كــمــا 
حــيــت كــل نــســاء املــكــافــحــات والــعــامــالت واألســـيـــرات الــفــلــســطــيــنــيــات 
وتدعوهن  املضطهدات  العالم  نساء  وكل  السياسيات  والسجينات  
لــلــمــزيــد مــن الــنــضــال  ضــد االمــبــريــالــيــة ويف مــقــدمــتــهــا الملــبــريــالــيــة 
االمــريــكــيــة املــعــاديــة  حلــقــوق االنــســان وحلــقــوق الــشــعــوب ومــشــعــلــة 

العدوانية. حلروب 
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- بــالغ وزارة الــداخــلــيــة الــقــاضــي بــحــضــر الــتــنــقــل الــلــيــلــي يــومــيــا 
فاحت  من  ابتداءا  صباحا  اخلامسة  الى  مساءا  السابعة  الساعة  من 
وسائل  مختلف  استعمال  عبر  او  للراجلني  بالنسبة  سواء  رمضان 
املادة  أحكام   إطار  يف  القضائية  املتابعة  تفعيل  طائلة  حتت  النقل 

املرسوم. من  الرابعة 

بــالغــا   2020 أبــريــل   26 يــوم  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة  ــدرت  - أصـ
3 ماي  الى  أبريل   27 املمتدة من  الفترة  »برمجة عطلة مدرسية يف 

ماي.  20 غاية  الى  الصحي  احلجر  متديد  بعد 

بتاريخ  االدمــاج  وإعــادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  بالغ   -
ــول املــســتــجــدات املــتــعــلــقــة بــالــوضــعــيــة الــصــحــيــة  ــ 2020حـ 24 أبــريــل 

السجنية.  املؤسسات  ونزالء  ملوظفي 

العامة احلريات  : ضرب  االنتهاكات   -  2

»تطبيق«    استعمال  االمــن  رجــال  مــن  املــراقــبــة  لــدوريــات  رخــص   -
واملواطنات  املواطنني  حترك  لتتبع  التجريبية  مرحلته  يف  محمول 
من  انطالقا  الوطنية  البطاقة  على  اعتمادا  وذلك  المتناهية  بدقة 
تنقالت  حتــديــد  امــكــانــيــة  التطبيق  هــذا  2020,وسيسمح  أبــريــل   21

املخالفني. حق  يف  املناسبة  االجراءات  اتخاذ  ويالتالي  املواطنني 

2020 ويف  أبريل   23 يوم  الى  الطوارئ  االعالن عن حالة  - منذ 
حتريك  مت  ملــرســوم2.20 .292   الــزجــريــة   املقتضيات  تفعيل  اطــار 
بتهمة  شخصا   35561 مجموعه  ما  مواجهة  يف  القضائية  املتابعة 
على  أحيلوا  1994 شخصا  بينهم  من  الصحية  الطوارئ  حالة  خرق 
الكمامة  ارتــداء  عــدم  لتهم  بالنسبة  أمــا  اعتقال  حــالــة  يف  احملكمة 

شخصا   5232 متابعة  عن  العامة  النيابة  رئاسة  اعلنت  فقد 

الــطــوارئ فيصل  قــانــون  بتهمة خــرق  املــتــابــعــات  الــنــســاء  عــدد  أمــا 
امرأة.   1053 املصدر  نفس  حسب 

2020 بسيدي سليمان  25 أبريل  - متابعة »  ادريس اخلارز« يوم 
من  أزيد  ملدة  للتحقيق  وخضوعه  فايسبوكية   تدوينة  خلفية  على 

سراح. حالة  يف  ومتابعته  الشرطة  مبفوضية  ساعتني 

وذلــك  » يف حــالــة ســراح  احلــوات  رضــا  » محمد  الــشــاب  - متابعة 
الــكــمــامــة  ــداء  ــدم ارتــ بــتــهــمــة »عـ   2020 أبــريــل   21 يـــوم  بــعــد اعــتــقــاه 
» وتــعــريــضــه لــلــتــعــذيــب الــضــرب الــســب والــشــتــم وحــجــزه ملــدة يــوم يف 

معتقال.  19 مع  ضيقة  زنزانة 

- وكـــيـــل املـــلـــك لــــدى احملــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة بــخــنــيــفــرة يــســتــدعــي 
بــتــهــمــة   « بــن عــلــي  املــصــطــفــى   « و   « املــواطــنــني » صــبــري عــبــد االاله 
تـــرويـــج وقـــائـــع كـــاذبـــة ونـــشـــر اخـــبـــار زائـــفـــة وحتـــريـــض الـــغـــيـــر عــلــى 
ــرارات الـــصـــادرة عـــن الــســلــطــات الــعــمــومــيــة  ــقــ مــخــالــفــة االوامـــــر والــ

 .2020 أبريل   23 يوم  وذلك  الصحية   الطوارئ  بحالة  اخلاصة 

حالة  يف   « شجيع  محمد   « و   « بــوزرو  محمد   « من  كل  متابعة   -
3000 درهــم  ملــرابــط » يف حــالــة ســـراح وبــكــفــالــة  اعــتــقــال و« حلــســن 
وذلـــــك عـــلـــى خــلــفــيــة نـــشـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو يف صــفــحــة فــيــســبــوكــيــة 

.2020 أبريل   23 يوم  وذلك  االخبار  لتقاسم  مخصصة 

احلجر ظرفية  واستغالل  املخزن  عناصر  شطط   –  3

بــحــضــر  يــقــضــي  قــــرارا  أبــريــل   24 يـــوم  الــداخــلــيــة  - إصــــدار وزارة 
ــاالت  ــ ــان مــــع حتـــديـــد بـــعـــض احلـ ــــالل شـــهـــر رمــــضــ الـــتـــجـــول لـــيـــال خـ
االســتــثــنــائــيــة واالقـــتـــصـــار يف مــجــال اإلعــــالم عــلــى إطـــر املــؤســســات 
ــات اخلـــاصـــة و تــقــيــيــد بــاقــي املــنــابــر    ــ االعــالمــيــة الــعــمــومــيــة واالداعــ
الــورقــيــة االلــكــتــرونــيــة  اي الــصــحــافــة املــســتــقــلــة مــن نــقــل األحـــداث 
واملادة19  الدستور  من  و28   25 الفصلني  مع  ينافى  وذلك  والوقائع 

االنسان.  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من 

17 ســنــة  حتــت احلــراســة الــنــظــريــة لــدى مــصــالــح   - وفـــاة قــاصــر 
خلرقه   2020 أبريل   26 يوم   ، اجلديدة  مبدينة     االقليمي  االمــن 
ــد أرجـــعـــت املـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــألمــن  ــوارئ وقــ ــطــ إجـــــــراءات حـــالـــة الــ

طارئة.  صحية  أزمة  الى  الوفاة  سبب  الوطني 

- شــطــط املــوظــفــني واملــكــلــفــني بــتــســلــيــم بــطــائــق رامــيــد بــدائــرة » 
بجماعة   « الصفا  مقاطعة  و«   « موسى  اوالد   « دائــرة   « احمد  اوالد 
عملية  تدبير  إطــار  يف  واحملــســوبــيــة  التمييز  ممــارســة  عبر  احــصــني  
الــبــعــض مــن حقهم يف الــدعــم  الــدعــم مــن صــنــدوق كــورونــا وحــرمــان 

املتضررة. للفئات  املخصص 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


