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 وحدة القوى الدميقراطية والشعبية ملواجهة
النظام املخزين

التواصل  وسائل  يف  تداوله  ويتم  مت  ما 
حول  صادمة  فيديوهات  من  االجتماعي 
القمعية  لــأجــهــزة  القمعية  املــمــارســات 
قمع  مــن  ــن/ات  ــن ــواط امل جتــاه  املخزنية 
واعتقاالت˛منذ  ــات  واهــان وقـــذف   وســب 
بسبب  الصحية  الــطــوارئ  حــالــة  فــرض 
القمعية  الطبيعة  بوضوح  يؤكد  جائحة˛ 
.وهذا  استبدادي  كنظام  املخزني  للنظام 
ــاب  هـــذا الــنــظــام  ــ ــاول أذنـ ــح ــا ي عــكــس م
محدودة  املمارسات  تلك  كون  من  ترويجه 
احترام  عدم  على  فعل  كرد  جــاءت  .وأنها 
الصحي.بل  احلجر  إلجـــراءات  املواطنن 
وقاحة˛ضرورية  اعتبرها˛وبكل  من  هناك  
ومشروعة لفرض احلجر محمال املسؤولية 

للمواطنن/ات .

املخزنية  القمعية  املمارسات  هــذه  ان 
ــات  ــارس لــيــســت اعــتــبــاطــيــة بـــل هـــي مم
املخزني يريد استغالل  ممنهجة. فالنظام 
على  لتحقيق  الصحية  ــوارئ  ــط ال حالة 

االقل هدفن : 

 20 إغـــالق« قــوس  الــهــدف األول هــو   -
التي  املكتسبات  كل  تصفية  أي  فبراير« 
انطالق  منذ  اجلماهيرية  احلركة  حققتها 
2011 والتي شكلت حلظة  20 فبرير  حركة 
املغربي  للشعب  النضالي  التاريخ  يف  نوعية 
لدينامية  ــالق  إطـ ــن  م شكلته  ــا  مل نــظــرا 
وشمولها  النفس  بطول  اتسمت  نضالية 
مناطق  فيها  مبــا  الــبــالد  مناطق  ملختلف 
فئات  مختلف  ومبشاركة  العميق  املغرب 
الكادحة  الفئات  وخصوصا  املغربي  الشعب 
والشباب والنساء .هذه الدينامية ساهمت 
اخلــوف  وتبديد  الشعبي  الــوعــي  رفــع  يف 
التي  القضايا  مختلف  حول  النقاش  وفتح 
الفضاءات  وحترير  والوطن  الشعب  تهم 
ا  ــات  ــف ــوق وال احلــركــات  أمـــام  العمومية 

االحتجاجية ...

استرجاع   يحاول  إذن  املخزني  فالنظام 

ــارع  ــش املـــبـــادرة والــتــحــكــم املــطــلــق يف ال
االجتماعية  التواصل  و  اإلعــالم  ووسائل 
واالحتجاج  التعبير  أشكال  جميع  ومنع 
جديد  مــن  تتكرر  ال  حتى  اجلماهيري 
لسلطته  املــهــددة  الشعبية  احلـــراكـــات 
ميثلها  الــتــي  الطبقية  الكتلة  ومــصــالــح 

كحراك الريف وجرادة ...

الــثــانــي هــواالعــداد ملــا بعد  - الــهــدف 
األزمــة  أن  جيدا  يــدرك  كورونا.فالنظام 
واالجتماعية˛  ــة  ــي ــال وامل االقــتــصــاديــة 
كورونا˛ستستمر  جائحة  عمقتها  والتي 
وانه  كورونا˛  بعد  ما  فترة  يف  أكثر  وتتعمق 
يعمل  فهو  لذلك  معاجلتها˛  عــن  عاجز 
املطلق  والتحكم  املــبــادرة  استرجاع   على 
التواصل  و  ــالم  اإلعـ ووســائــل  الــشــارع  يف 
التعبير  أشكال  جميع  ومنع  االجتماعية 
واالحتجاج اجلماهيري حتى ال تتكرر من 
جديد احلراكات الشعبية املهددة لسلطته 
ميثلها  الــتــي  الطبقية  الكتلة  وملــصــالــح 
كحراك الريف وجرادة وغبرها بعد انتهاء 
يأتي  ما  أن  على  يؤشر  .مما  احلجر  حالة 

سيكون صعبا.

الهجوم  هـــذا  إزاء  إذن   الــعــمــل  فــمــا   
املخزني ؟

وإبطال  الهجوم  هذا  ملواجهة  سبيل  ال 
وجهود  نضال  توحيد  عبر  إال  مفعوله 
السياسية  واحلية   الدميقراطية  القوى 
والعمل  واجلمعوية˛  واحلقوقية  والنقابية 
اجلماهير  مع  والتواصل  االرتــبــاط  علي 
نضاالتها  وتــاطــيــروتــوجــيــه  الــشــعــبــيــة 
ــرات  ــؤش ــل امل ــتــي تــؤكــد ك وحــراكــاتــهــا˛ال
الظروف  بحكم  أكثر  ستتأجج  أنها  احلالية 
بالنضال  وربطها  تعيشها˛  التي  الكارثية 
واحــتــرام  الدميقراطية  ــل  اج مــن  الــعــام 
أن  يجب  السياق  هذا  العامة.ويف  احلريات 
تتحمل اجلبهة االجتماعية وضمنها النهج 

الدميقراطي مسؤوليتها التاريخية.   
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1 - شركة رونو للسيارات بطنجة
عقد  مبوجب  لديها  يشتغلون  والذين  رونو  شركة  عمال  يشتكي  
من  اآلن  حلد  توصلهم  عدم  من  الوسيطة«ستراجتيك«  الشركة  مع 
التعويضات اخلاصة  بالتوقف عن العمل بسبب جائحة كورونا˛ رغم 
الوطني  الصندوق  أن  للعمال  داخلية  رسالة  يف  األخيرة  هذه  تأكيد 
يف  زاد  التعويضات.مما  تلك  أداء  على  وافق  قد  االجتماعي  للضمان 
واملادية وعجزهم عن توفير متطلبات  تازمي وضعيتهم االجتماعية 

العيش ألسرهم خاصة  يف شهر رمضان واقترب عيد الفطر.

من  االستفادة  من  إقصاؤهم  مت  »قــد  العمال  هــؤالء  أن  ويذكر 
االتفاق املبرم بن املكتب النقابي لعمال شركة«رونو«) ا م ش( وإدارة

استراتيجيك«  الوساطة«  تابعن لشركة  أنهم  الشركة حتت مبرر 
مما أثار استياءهم وسخطهم. 

2 - الطبقة العاملة الزراعية
أصدرت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي )ا 
العمال  لنضاالت  دعمها  عن  فيه  عبرت  العام  الرأي  إلى  بيانا  ش(  م 
)سوبروفيل-سابياما- ماسة  بسوس  الــزراعــيــن/ات  والــعــامــالت 

يف  حقهم/هن  اجل  من  ساواس..(  ملجموعة  التجريبية  وبالضيعات 
العمل وضد  التوقف املؤقت عن  التعويض عن  احلماية الصحية ويف 
واحمللية  الشغلية  السلطات  فيه  نقابية˛وطالبت   ألسباب  الطرد 
بتحمل مسؤوليتها يف معاجلة نزاعات الشغل املتنامية يف ظل جائحة 
باجلفاف.كما  اخلاص  الدعم  من  الفالحن  جميع  كورونا˛وبتمكن 
عقود  ضد  دكالة  مبنطقة  الصغار  للفالحن  دعمها  على  فيه  أكدت 

اإلذعان التي يفرضها عليهم معمل«كوزميار« بسيدي بنور.

باجلهة˛وعلى  الزراعين/ات  والعامالت  العمال  أن  إلى  ونشير 
يف  مستمرين/ات  باها˛اليزالون  ايت  اشتوكة  إقليم  يف  اخلصوص 
كشركة  بها   يعملون  التي  الشركات  مقرات  أمام  تهم/هن  اعتصاما 

بلوس  وشركة«  »ســـاواس«  وشركة  سوبروفيل  وشركة  »روزافــلــور« 
العادلة  بحقوقهم/هن  وللمطالبة  التعسفي  الطرد  »...ضد  انترمي 
جائحة  تدبير  صندوق  تعويضات  من  االستفادة  ومنها  واملشروعة 

كورونا.

ايت  باشتوكة  الدميقراطي  النهج  فرع  اصدر  السياق  نفس  ويف 
العمال/ كافة  2020 يعلن فيه تضامنه مع  13ماي  بتاريخ  بيانا  باها 
ات ضحايا االستغالل والتوقيف عن العمل ويطالب فيه بإيجاد حل 
عاجل لوضعية لعمال/ات الشركات املذكورة أعاله ويحمل مسؤولية 
االستغاللية. وللباطرونا  التشغيل  ومندوبية  احمللية  للسلطات  ذلك 

2020 لقي احد  14 ماي  انه يف يوم اخلميس  إلى  وجتدر اإلشارة 
ايت  باشتوكة  الفالحية  الضيعات  بإحدى  حتفه  الزراعين  العمال 
بالطماطم  اململوءة  الصناديق  من  مجموعة  سقوط  بسبب  باها 
غياب  مسالة  يثير  البالستيكية.وهوما  البيوت  إحدى  داخل  عليه 
وسائل الوقاية والسالمة يف أماكن العمل بالضيعات الفالحية ومدى 

للقانون. الفالحية  الشركات  السلطات املختصة الحترام  مراقبة 

 3 - احلي الصناعي »عن السبع« بالدار البيضاء
جائحة  النتشار  بــؤرة  إلــى  السبع  بعن  الصناعي  احلــي  حتــول 
ككل.فحسب  الساكنة  ووسط  وأسرهم/هن  العمال/ات  وسط  كورونا 
ثالث  عمره  وطفل  ونصف  سنتن  عمرها  طفلة  موقع«اليوم24«فان 
املصابن  ألبويهما  مخالطتهما  نتيجة  بالفيروس  أصيبا  سنوات 
باحلي  الثالث   األحذية  شركات  عمال  بن  من  وهما   . بالفيروس 
مما  بالفيروس  أصيبت  بكاملها  اسر  السبع.وهناك  عن  الصناعي 
يف  حسب  وبائية  بؤر  شبه  إلى  البيضاء  بالدار  بكاملها  أحياء  حول 
نفس املوقع اذ سجلت 36 حالة جديدة بالدار البيضاء يوم اخلميس 

2020 جلها وسط العمال/ات واسرهم. 14 ماي 

4 - عمال شركة«امانور«بطنجة
للمجموعة  التابعة  شركة«امانور«  ملال  النقابي  املكتب  اصــدر 
العام  املــديــر  مــذكــرة  حــول  توضيحيا  بيانا  »فيوليا«  الفرنسية 
الشركة  إدارة  ادعــاء  فيه  يفند   2020 ماي   13 يف  مؤرخا  للشركة˛ 
الطرد  هذا  أن  معتبرا  جسيمة  أخطاء  بسبب  كان  العمال  طرد  بأن 
جاء كشكل من أشكال الهجوم على احلق يف العمل النقابي استهدف 
أن  إلى  اخلتام  يف  النقابي.ودعا  نشاطهم  بسبب  النقابين  املسئولن 
للشركة  العامة  املصلحة  يخدم  مبا  ممدودة  دائما  ستظل  احلوار  يد 
تعلو  التي  وكرامتهم  املادية  العمال  مصلحة  حساب  على  ليس  لكن 

وال يعلى عليها.

العاملة  الشبيبة  العاملة أكدت  ويف إطار دعمها لنضاالت الطبقة 
بيانها  يف  للشغل  املغربي  االحتــاد  ــواء  ل حتت  املنضوية  املغربية 
مع  والالمشروط  الكامل  تضامنها  عن   2020 ماي   13 بتاريخ  الصادر 
وتطوان  والرباط  طنجة  من  بكل  شركة«امانور«  ومستخدمي  عمال 
مطالبة بعودة كافة النقابين والعمال املطرودين بدون قيد أو شرط 

الوطني للضمان االجتماعي. الصندوق  وبتمكينهم من تعويضات 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

بالقنيطرة للكابالج  شركة   -  5
بفيروس  عاملتن  إصابة  سجلت   »36 القنيطرة«  « موقع  حسب 
باملنطقة  الكبالج  مصانع  بأحد   2020 ماي   16 السبت  يوم  كورونا 
من  يطرح  ما  بالقنيطرة.وهو  بورحمة«  احلرة«اوالد  الصناعية  
حيث  الكابالج  شركات  يف  القاسية  العمل  ظروف  مشكل  جديد 
التعقيم  كــوســائــل  والــســالمــة  الــوقــايــة  تــدابــيــر  وضــعــف  غــيــاب 
الصحية  األمان  مسافة  واحترام  الصحية  والكمامات  والنظافة 

خطيرة. وبائية  لبؤر  بدورها  يحولها  قد  مما 

بفاس شركة«بيبان«   -  6
يف  متخصصة  بــفــاس  الــصــنــاعــي  بــاحلــي  تــوجــد  شــركــة  هــي 
منذ  نشاطها  ˛أوقفت  امليلفوي(  )صناعة«  الغذائية  الصناعة 
التصريح  وبــدون  العمال  أجــور  أداء  بــدون  مــارس  شهر  منتصف 
من  لالستفادة  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم 
القيام  إلى  دفع  كورونا.مما  جائحة  تدبير  صندوق  تعويضات 
لكن  بحقوقهم  للمطالبة  الشركة  مقر  أمام  احتجاجات  بعدة 
اجلهات  وتــواطــؤ  وصــمــت  الــبــاطــرون  تعنت  بسبب  ــدوى  ج دون 

املسؤولة.

العشرين القرن  وعبودية  النداء  مراكز   -  7
باملغرب النداء  مبراكز  املستخدمن  ألحد  مقال 

شاب  لكل  ملجأ  النداء  مراكز  تعتبر  باملغرب،  نشأتها   منذ 
ليست  املراكز  هذه  لكن  العيش،  لقمة  كسب  فرصة  لضمان  وشابة 
لتكديس  ˛ووسيلة  الشغيلة  وحريات  حقوق  يسلب  وحشا  سوى 
والبدنية.. النفسية  وصحتهم  كدهم  حساب  على  األموال  رؤوس 

تقدم  مدينة،   25 على  موزعة  نــداء  مركز   510 يفوق   بعدد 
فرنسا  نحو  أغلبها  بلد˛   20 من  أزيد  نحو  خدمات  النداء  مراكز 
درهم˛  ماليير   6 عن  يزيد  مبا  معامالتها  رقم  يقدر  وبلجيكا. 

هذا  أن  علما  ومستخدمة،  مستخدم   48000 يفوق  ما  وُتشغل 
لدى  بهم  مصرح  الغير  أولــئــك  االعتبار  بعن  يأخذ  ال  الــعــدد 

املتعاونن.. وكذا  االجتماعي  الضمان  الصندوق 

وما  تفعل،  ماذا  املراكز،  هذه  ملا  هناهو  يطرح  الذي  والسؤال 
عملها؟ نظام 

ما  أو  »االوفشور«  نظام  تؤطرداخل  فهي  النداء  ملراكز  بالنسبة 
استثماري  نظام  النامية.وهذا  الدول  يف  باالستثمار  عليه  يطلق 
اإلمبرياليتن  واستغلته  املــاضــي  الــقــرن  ستينيات  منذ  َر  طــوِّ
األعمال  من  به  يستهان  ال  عدد  بنقل  فرنسا  و  املتحدة  الواليات 
بــاألحــرى  أو  الفقيرة  الـــدول  ــى  إل اإلنــتــاج  ــدات  ووحـ كاملصانع 
سلعها  لترويج  جديدة  كأسواق  لتستغلها  اجلديدة،  املستعمرات 

العاملة. واليد  اخلام  املواد  من  حتتاجه  ما  على  احلصول  أو 

والتأمن  التواصل  مجاالت  يف  عموما  النداء  مراكز  تنشط 
الزبناء. وخدمات  بعد  عن  البيع  خدمات  إلى  إضافة 

رقم  ــع  رف مــبــدأ  على  فيعتمد  العمل  لنظام  بالنسبة  ــا  أم
هذا  رفــع  يف  املستخدم  ساهم  كلما  إذن  واحلسابات.  املعامالت 
بتعبير  أو  راتبه.  إلى  يضاف  لكي  ذلك  على  منح  له  تقدم  الرقم 
بذل  املستخدمات  و  املستخدمن  كل  على  يجب  وضوحا،  أكثر 
أضعاف اجلهد إلرباح الشركة و إغناء رؤوس أموال هذه الشركات 
الشخصية  حياتهم  حساب  على  ذلك  كان  إن  و  اجلنسيات  متعددة 
فلن  إال  و  إضافية  لساعات  العمل  و  بوقتهم  التضحية  استدعى  أو 
يقتطع  أن  املمكن  من  و  بل  الشهر  آخر  منحة  أي  لهم/ُهن  تصرف 
للشركة  مكاسب  أي  يحققوا  لم  أنهم  بدعوى  أجورهم/هن  من 
مادام  لإلدارة  فبالنسبة  إرادتهم/هن،  عن  خارجا  ذلك  كان  وإن 
 vendre, valider et« ينتج  أن  عليه  العمل  مقر  يف  املستخدم 

» capitaliser

 600 إلــى   380 بن  ما  الشركة  ُيربح  مستخدم  كل  حسابيا 
لكل  أسبوعيا   2450$ ُيناهز  إنتاج  متوسط  أي  يوم  كل  دوالر 

. م مستخد

 600$ هــو  الــنــداء  مبــراكــز  حاليا  يقدم  أجــر  أعلى  أن  علما 
لإلدارة  قرار  أي  عن  التساؤل  أو  االعتراض  ألحد  ليس  و  شهريا، 
يــؤدي  جرما  يعتبر  نقابي  مكتب  إنــشــاء  يف  التفكير  حتى  بــل 

الطرد.. إلى  مباشرة 

واملستخدمات  املستخدمن  معانات  من  جزء  ماهوسوى  هذا  كل 
غالب  يف  بهم  تــؤدي  ظــروف  يف  يعملون  اللذين  النداء  مبراكز 

األعصاب.. و  األذن  و  الرأس  أمراض  إلى  األحيان 

الرأسمالية  لآللة  أن  كيف  إلظهار  كافيا  سيكون  هذا  أن  أظن 
رؤوس  تكديس  سبيل  يف  العامالت  و  العمال  كل  جهد  تستنزف  أن 
بالقوانن  املساس  على  تتجرا  ال  التي  الدولة  مع  بتواطؤ  األموال 

الشركات.. لهذه  املؤطرة 
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أوضاع الطبقة العاملة يف ظل حالة الطوارئ الصحية

• الدار البيضاء: قطاع النسيج يف مقدمة البؤر الوبائية     

وحدات  إلنتاج  للنسيج  محلي  مصنع   19 حتويل  مت  مارس  منذ 
من  املقدمة  املنح  بفضل   ، الناس  لعامة   ، منسوجة  غير  مــواد  من 
 7 منذ  األقنعة  ارتــداء  إلزاميا  وأصبح   ، اخلاص  الطوارئ  صندوق 
أبريل املاضي، مع تغرمي من يرفضها )1300 درهم( وعقوبة حبسية 
انزالق  من  العملية  هذه  شاب  ما  ورغــم  و3أشهر،  شهر  بن  تتراوح 
يف  باالجتار  متهمن  شخصا   96 من  أزيد  اعتقال  مت   ( البداية  يف 
تصنيع  عملية  انطلقت  فقد  مــزيــف(،  قناع   200000 مــن   أكثر 
القماش  األقنعة،من  لتصنيع  للنسيج  شركة  ل34  سمحت  مماثلة 
مخصص  منها  جزء  حكومي،  دعم  بدون  لكن   ، للغسل  القابل  غير 
إلى  إنتاجهم  نصف  بالفعل  يــصــدرون  منهم  خمسة  للتصدير، 
االحتياطات  أن   ، املعطيات  هذه  خالل  من  يالحظ  ما  لكن   . أوروبا 
واالحترازات الصحية ، كانت شبه منعدمة ، مما أدى إلى تزايد بؤر 
أدوار  غياب  ولعل  أنفسهم،  املسؤولن  وباعتراف  بالفيروس،  اإلصابة 
حتت   والعامالت  العمال  وخضوع  الصحي،  احلجر  ظل  يف  النقابات، 
من  يضاعف   ، الصحي  احلجر  ومطرقة  العيش،  لقمة  سندان  ضغط 
الباطرونا  أسهم  من  يرفع  الذي  الوقت  يف  العاملة،  الطبقة  معاناة 

املالية. البورصة  يف  الفرنسية  والباطرونا  املغربية 

: القنيطرة )مهدية(   •  
شركة  من  العامالت  مئات  نظمت   2020 مــاي   13 االربــعــاء  يــوم 
مقر  امــام  احتجاجية  وقفة  UNIMER باملهدية  السمك  تعليب 
العامالت  اعلنت  وقــد   ، العمل  ــروط  ش على  احتجاجا  الشركة 
شــروط  وتوفير  املطالب  حتقيق  حتى  االحتجاج  يف  االســتــمــرار 
ساعات  واحترام  االجــور  وصرف  النقل  ووسائل  الصحية  السالمة 
االنــذاري  للشكل  تابه  لم   الشركة  وان  خاصة  القانونية،  العمل 
بفيروس  االصابة  وحاالت  االنتهاكات  من  مجموعة  نشر  ان  السابق 
والتدابير  الصحية  السالمة  شروط  احترام  عدم   بسبب   19 كوفيد 
الدولة مسؤوليتها واالذعان للراسمال احمللي  الوقائية وعدم حتمل 
ضرورية  غير  قطاعات  داخل  العمل  الستمرار  بالسماح  واالجنبي 
الوطنية  العامالت.)اجلامعة  حلياة  تهديد  من  هــذا  يسبب  ومــا 

ا م ش الصفحة الرسمية( للقطاع الفالحي: 

الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  بـــــيـــــــــان  من  مقتطف   •
2020 13 ماي  )اشتوكة ايت باها( يوم االربعاء 

من  الزراعي  بالقطاع  العاملة  الطبقة  اوضاع  على  الوقوف  مت   ...
: التقاريروالتي تهم  خالل 

شركة  وعــامــالت  عمال  مــن  كبيرة  شريحة  معاناة  استمرار   •
روزافلور بأيت اعميرة املوقوفن/ات عن العمل مند ماي2019 .

املوقوفات  الفرنسية  صوبروفيل  شركة  وعمال  عامالت  مشاكل   •
كورونا  جائحة  ،بسبب  االخير  مارس  مند20  العمل  عن  واملوقوفن 

... التضامن  واحملرومن/ات من تعويضات صندوق 

لشركة  التلفيف  محطة  وعــمــال  عــامــالت  توقيف  مشكل   •
 PLUSالوساطة شــركــة  ورفـــض  أعــمــيــرة  بــأيــت   SALADE TIME
وبالتالي   CNSS يف  بهم  التصريح  تشغلهم  التي    INTIREME
للتشرد  عرضهم  ،مما  التضامن  صندوق  تعويضات  من  حرمانهم 

قوتهم. مصدر  وفقدان 

نقابين  عمال  وطرد  النقابية  احلريات  على  التضييق  مشكل   •
SAOAS بانشادن مما دفعهم الى االعتصام واالحتجاج أمام  بشركة 

الضيعة الفالحية يف ظروف احلجر الصحي .

واالحــتــرازيــة  الوقائية  االجـــراءات  وانــعــدام  ضعف  مشاكل   •
أثناء  ســواء  الشركات  من  مبجموعة  والعامالت  العمال  حلماية 
النقل من والى العمل أو اثناء العمل )عدم توفير الكمامات – وغياب 

– قلة مواد التعقيم ...( مالبس العمل 

بفعل  كبير  بشكل  تضررت  التي  الفئات  من  مجموعة  مشاكل   •
الصغار  والتجار  احلرفين   – )الفراشة  الصحي  احلجر  ــراءات  اج
بعضهم  توصل  وعدم   )... البناء  عمال   – واملقاهي  املخابز  عمال   –

التضامن. صندوق  بتعويضات 

ببيوكرى  املركزي  بالسوق  والفراشة  احلرفين  معاناة  استمرار   •
ملمارسة  يستغلونه  كانوا  الــدي  املكان  ــالء  واخ تفكيك  مت  الدين 
للبطالة  منهم  الكثير  عرض  مما  لهم  بديل  ايجاد  دون  أنشطتهم 

االستقرار. وعدم 

• مشاكل ومعاناة ساكنة املنطقة اجلبلية بأيت باها التي تتعرض 
احمللية  السلطات  اعن  امــام  الرحل  الرعاة  طرف  من  العــتــداءات 
من  مجموعة  ساكنة  منه  تعاني  الدي  العطش  مشكل  الى  .إضافة 
الضيقة  واحلسابات  التدبير  سوء  بسبب  تسكدلت  جماعة  دواوير 

التساقطات. عالوة على توالي سنوات اجلفاف وشح 

الفالحن  ومعاناة  املدعم  الدقيق  توزيع  ومشاكل  اختالالت   •
الصغار   والكسابة من آثار اجلفاف الدي تعاني منه املنطقة وغياب 

الدعم واالعالف للماشية  .

هدا  تتابع  وهي  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  فإن  وعليه 
الوضع تعلن للرأي العام :

االستغالل  ضحايا  والــعــامــالت  الــعــمــال  كــافــة  مــع  تضامنها   •
... العمل  والتوقيف عن 

والعمال  الــعــامــالت  لوضعية  عــاجــل  حــل  بــايــجــاد  املطالبة   •
التشغيل  ومــنــدوبــيــة  احمللية  للسلطات  املــســؤولــيــة  ...ويــحــمــل 
اليقظة  الى  والعامالت  العمال  ،ويدعو  االستغاللية  وللباطرونا 
ظل  يف  واالهمال  االستغالل  أشكال  كل  وفضح  والتضامن  واحلــدر 

الصحي...  ظروف احلجر 

• تستنكر ما تتعرض له ساكنة املناطق اجلبلية من اعتداءات من 
باالقليم   املخزنية  للسلطات  املسؤولية  ،وحتمل  الرحل  الرعاة  قبل 

يف تكرار هده املأساة لسنوات عدة.

ملدينة  املــركــزي  السوق  يف  والفراشة  احلرفين  مع  تتضامن   •
ممارسة  يف  حقهم  لهم  يضمن  عاجل  حل  بايجاد  وتطالب  بيوكرى 
واالبتزاز  التخويف  اساليب  كل  عن  بعيدا  التجارية  انشتطهم 

االنتخابوي... واالستغالل 

الدين  والكسابة  الصغار  الفالحن  ملشاكل  حل  بايجاد  املطالبة   •
وعدم  الكايف  الدعم  غياب  و  اجلفاف  سنوات  توالي  بسبب  يعانون 
ألصحاب  توجيهها  يتم  توفرت  وإن  والتي  للماشية  االعالف  توفير 

غيرهم. وحرمان  النفود 
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من  تعاني  عائلة   :  )2020 مــاي   15 يــوم  الصايف،  )دوار  احملمدية:   •
التشريد و من »ظروف احلجر« الصحي

العائلة  تقطننها  التي  البراكة  من  فرد(   20( العائلة  إفراغ  مت  أن  منذ 
يف  مكدسن  العائلة  وأفــراد  طبقي،  قضاء  بحكم  وذلك  االستعمار  منذ 
أن تقف بجانبهم من  إياها اجلماعة، بدل  التي أهدتهم  العزاء«  »خيمة 
»املنتخبون« ال يواجهون ال  املغرب،  أجل سكن الئق. ففي جميع مناطق 
ال  الشيء  الداخلية...فالفاقد  وزارة  سلطة  ال  و  النزيه،  الغير  القضاء 

يعطيه.

قام  و  العائلة  دعوة  لب  أن  باحملمدية  الدميقراطي  النهج  لفرع  سبق 
الهدم  بعملية  تنديدا  الضحايا،   مع  التضامن  عن  تعبيرا   ، بزيارتها 
مآسي  تعيش  العائلة  فان   ،2020 ماي  اليوم،15  حدود  وإلى  والتشريد... 
حقيقية. غمرت من جديدة مياه األمطار »خيمة  العزاء«، و للتذكير فن 

اخليمة ال تتوفر عن ماء، و ال كهرباء، و ال مرحاض...

بكاريان  التشريد  ضحية  العائلة  مشكل   يتابع  الدميقراطي   النهج 
الصايف التي تعيش مآسي منذ االفراغ املفروض منذ اواسط سنة   2019

• الداخلية تقطع أرزاق جتار املالبس

ألطفالها  العيد  ألبسة  اقتناء  األسر  على  اجلائحة  حكومة  فرضت 
املتخصصة  احملالت  مختلف  إغالق  قررت  إذ  بعينها،  جتارية  محالت  من 
ببيعها،  الكبرى  التجارية  للمساحات  وسمحت  السلع،  من  النوع  هذا  يف 
حساب  على  هامة  أرباح  لتحقيق  املساحات  لهذه  كبيرة  فرصة  ميثل  ما 
احلجر  إجراءات  إثر  محالتهم،  إغالق  إلى  اضطروا  الذين  التجار  صغار 

الصحي....

الوطنية  للنقابة  التنفيذي  املكتب  وعضو  اإلقليمي  الكاتب  وأفــاد 
للتجار واملهنين، يف تصريح لـ”الصباح” أن جتار املالبس كانوا ضمن املهن 
إذ  الصحية،  الطوارئ  حالة  عن  اإلعالن  منذ  نشاطها  عن  توقفت  التي 
املهنين  أن  أبوابها، منذ شهرين، مضيفا  أغلقت محالت املالبس اجلاهزة 
السلطات  لكن  خساراتهم،  تعويض  أجل  من  رمضان  على  يراهنون  كانوا 
املوقف،  الوقت، حاليا، لتدارك  إذ لم يعد ما يكفي من  ارتأت غير ذلك، 
إذ حتى لو تقرر فتح احملالت التجارية، حاليا، فإنها لن تتمكن من تدارك 
ما فاتها، خالل فترة اإلغالق، بالنظر إلى أننا يف األسبوع األخير من شهر 

الصيام.

مشيرا  التجار،  أغلب  عليها  يوجد  التي  املتأزمة  الوضعية  ان  وأكــد 
ما  وفق  نشاطها  باستئناف  احملالت  لهذه  السماح  باإلمكان  كان  أنه  إلى 
استأنفت  أنشطة  هناك  أن  علما  الصحية،  السالمة  شــروط  تقتضيه 
عليها  الوافدين  وإلزام  الضرورية  التباعد  إجراءات  اعتماد  مع  نشاطها 

بارتداء الكمامات.

وأوضح الكاتب اإلقليمي للنقابة الوطنية أن الفترة ما قبل عيد الفطر 
متثل مناسبة هامة بالنسبة إلى جتار املالبس اجلاهزة، الذين يحققون 
األشهر  خالل  يحققونه  ما  أكثر  أو  أضعاف  ثالثة  ميثل  معامالت  رقم 
إلى  بالنسبة  السنة  من  الفترة  هذه  أهمية  يعكس  ما  للسنة،  األخــرى 
صغار التجار، إذ أن استمرار اإلغالق خاللها يعني خسارة باملاليير ألرباح 
إغالق  يتواصل  كيف  جميلون  يستسغ  ولم  اجلاهزة.  املالبس  محالت 
للمساحات  يسمح  حن  يف  أبوابها،  اجلاهزة  للمالبس  التجارية  احملالت 

التجارية الكبرى بتسويقها.

علما  الكبرى،  التجارية  للمساحات  باملاليير  هدية  احلكومة  وتقدم 

أن  إذ  خاصة،  وقائية  تدابير  ألي  تخضع  ال  اجلاهزة  املالبس  أروقــة  أن 
الزبون يكون مضطرا لقياس اللباس الذي يرغب يف اقتنائه قبل شرائه، 
ويف حال لم يكن القياس مالئما فإنه يختار قياسا مغايرا، ما ميثل خطرا 
بالنسبة إلى األشخاص الذين يعمدون إلى ارتداء األلبسة ذاتها التي مت 

قياسها من قبل زبناء آخرين.

بازدواجية يف  التجار يرفضون تعامل احلكومة  باملوازاة مع ذلك، فإن 
احملالت  عن  النشاط  مزاولة  متنع  إذ  اجلاهزة،  املالبس  بتجارة  يتعلق  ما 

املتخصصة وتسمح بها للمساحات التجارية الكبرى.

• احملمدية :  سامير  

املكلف بتصفية شركة  القاضي املفوض  الرفيع بوحمرية،   وافق عبد 
القضائي  املفوض  عبر  الدولة  به  تقدمت  الــذي  الطلب  على  “سامير” 

االحتياطي  لتأمن  “سامير”  شركة  خزانات  اكتراء  أجل  من  للمملكة 
األسواق  يف  النفط  أسعار  تدني  واستغالل  النفطية،  املواد  من  الوطني 
 60 بن  ما  لتغطية  احتياطي  مخزون  ضمان  الدولة  تعتزم  إذ  الدولية، 
يوما   20 سوى  تغطي  ال  احلالية  التخزينية  البنية  أن  علما  و90،  يوما 
30 من االستهالك، وهو املستوى الذي يظل بعيدا عن احلد األدنى  إلى 

القانوني من املخزون االحتياطي.

املتسمة  احلالية  الظرفية  استغالل  إلى  العمومية  السلطات  وتسعى 
بانخفاض غير مسبوق يف أسعار النفط، من أجل ضمان احتياطي األمان، 
الذي يتعن أن يغطي على األقل 60 يوما من االستهالك. وستمكن هذه 
خالل  من  واألداءات،  التجاري  امليزان  عجز  تقليص  من  أيضا،  اخلطوة، 
يتعلق  ما  يف  أوسع  هامش  وتوفير  دنيا،  بأسعار  بنفط  اخلزانات  تعبئة 

بتموين السوق الداخلي.

مماثلة  بطلبات  وأجانب  محليون  خــواص  فاعلون  تقدم  أن  وسبق 
حن  يف  الطلبات،  هذه  كل  رفض  لكنه  التصفية  بعملية  املكلف  للقاضي 

أعطى موافقته يف ظرف 48 ساعة على طلب السلطات العمومية.

استغالل  بشأن  احلكومة  ستعتمدها  التي  املقاربة  بعد،  تتضح،  ولم 
البنية التخزينية لشركة “سامير”، التي تصل إلى مليوني متر مكعب، ما 
60 يوما من االستهالك، وإذا أضيف إلى ذلك الطاقة التخزينية  يعادل 
من  يــومــا   90 ــى  إل يصل  أن  ميكن  االحتياطي  ــإن  ف ــاص،  اخلـ للقطاع 

االستهالك.

جاهزية  على  الوقوف  أجل  من  الشركة  موقع  تقنية  جلنة  وزارت 
التجارية  اكترائها لدى احملكمة  التقدم بطلب  اخلزانات ووضعيتها، قبل 

التي تشرف على عملية التصفية.

املتعلق  بقانون  املرسوم  من   5 الفصل  على  الدولة  مبادرة  وتستند 
باحلجر الصحي، الذي ينص على أنه ميكن للحكومة أن تتخذ، بطريقة 
كلما  اجتماعية  أو  مالية  أو  اقتصادية  إجراء ذي طبيعة  استثنائية، كل 
من  “سامير”  خزانات  اكتراء  قرار  اتخاذ  مت  لذا  ذلك،  إلى  الضرورة  دعت 
أجل االستجابة إلى ضرورة قصوى تتمثل يف ضمان املخزون االحتياطي 
من املواد النفطية ذات الطابع اإلستراتيجي، التي تتعلق باألمن الطاقي 
مع  خاصة  االستغالل،  عملية  ستتم  كيف  بعد  يكشف  ولــم  للبالد. 
النفط  قطاع  يف  للتدخل  الدولة  ستعود  فهل  احملروقات،  سوق  حترير 
هذه  كراء  ستعيد  أنها  أم  االحتياطي،  يف  التحكم  خالل  من  جديد،  من 
البنية التخزينية للقطاع اخلاص الذي عليه أن يتكلف مبلء اخلزانات؟ 

مجموعة من األسئلة ستجيب عنها األيام املقبلة

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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للمصابن  اإلجمالي  العدد  أن  على  املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت 
مدير  اليوبي،  محمد  وأوضــح  حالة.   6870 إلى  املغرب  يف  بالفيروس 
مديرية علم األوبئة ومكافحة األمراض بوزارة الصحة، يف تصريحه 
الصحايف اليومي، أنه مت تسجيل 192 حالة وفاة . وعن تسجيل 3660 
مخبرية  حتاليل  بعض  املستبعدة  احلاالت  عن  أما   . استشفاء  حالة 

سلبية، فقد بلغ 83087  حالة.

Covid-19: يختار دونالد ترامب إفريقيا لتنسيق البحث عن لقاح 
يف الواليات املتحدة األمريكية

أربعة مرشحن كمدير  الرئيس األمريكي دونالد ترامب من  اختار 
مغربي،  أصل  من  السالوي  منصف   »Warp Speed« لعملية  علمي 
نهاية  قبل  عليه  للعثور   19 مغلف  لقاح  عن  البحث  وتسريع  لتنسيق 
العام. هدف البعثة واضح: تسليم 100 مليون جرعة يف نوفمبر )تاريخ 
ديسمبر   يف  جرعة  مليون   200 و   ، األمريكية(  الرئاسية  االنتخابات 

و300 مليون جرعة بحلول يناير.

مبساعدة من اجلنرال غوستاف بيرنا ، املسؤول عن اللوجستيات ، 
مت  توجيه  منظار وآذان العالم كله عليه وعلى لهجته األمريكية التي 
تخوض مساًرا متعرًجا يعبر ثالث قارات وأربع لغات ، وهي األمازيغية 

والعربية والفرنسية واإلجنليزية.

 600 ، على بعد  1959 يف أكادير )املغرب  ولد منصف السالوي عام 
كيلومتر جنوب العاصمة( ، وتخرج عام 1976 عن عمر 17 سنة قبل أن 
يسافر إلى أوروبا للدراسات الطبية ، بالتحديد ثم فرنسا يف بلجيكا. 
إن مهنته للطب تأتي بال شك من مأساة مر بها طفولته. ماتت شقيقته 

.RTBF بسبب السعال الديكي كما ذكرت

التحق بجامعة بلجيكا احلرة )ULB( ، وحصل على درجة الدكتوراه 
يف علم املناعة والبيولوجيا اجلزيئية ونفذ ما بعد الدكتوراه يف العديد 
 ULB من اجلامعات األمريكية. يف عام 1985 ، عاد الباحث املغربي إلى
ULB وجامعة مونس. تأخذ رحلته منعطفا  لتدريس علم املناعة يف 
 GSK سلف( Smithkline Rit نحو القطاع اخلاص. انضم العالم إلى
Rixensart( حيث طور لقاحات فيروسية. يتذكر إيكو أنه  bio ، يف 
يف عام 2016 ، كان أحد الشخصيات اخلمسن التي غيرت العالم وفًقا 

ملجلة »فورتشن«.

فيالدلفيا(  )من  وأمريكي  بالزواج  أيًضا  بلجيكي  مغربي  مواطن 
وهو   ، األدمغة«  »هجرة  ظاهرة  السالوي  منصف  يجسد   ، بالتبني 
 ، املطاف  نهاية  يف  كثب  عن  إليها  النظر  ميكن  ال  التي  األدمغة  هجرة 
تنجذب  املنشأ.  بلدان  خسارة  الوحيدة  الزاوية  من  فيها  النظر  ليتم 
وأملانيا )نتذكر  املوجودة يف فرنسا  ، مثل تلك  القارة  العقول يف  أفضل 
حالة ألبرت أينشتاين( أو آسيا من قبل أنظمة ودول أكثر تنظيمًا ذات 
إمكانيات هائلة. الذين بنوا سلطاتهم على دمج املواهب بفضل املواطنة 
املفتوحة وليس واحدة لقومية األسهم التي تستحق أن أالسان واتارا 
ليس إيفوارًيا بعد. أن دونالد ترامب ، يختار أفريقًيا من حيث األصل ، 
ومسلًما عالوة على ذلك ، يتحدث الكثير عن قوة هذا البلد يف املنافسة 

العاملية جلذب األفكار واملواهب.

سويسرا : لقاح فيروس كورونا جاهز لشهر أكتوبر

أعلن فريق من الباحثن من جامعة برن عن طموحهم يف أن يكونوا 
أول من أنتج لقاًحا ضد Covid-19 وحقنه جلميع السكان السويسرين 
منظمة  خبير  قبل  من  مقبواًل  يعتبر  نهائي  موعد  وهو   ، أكتوبر  يف 

الصحة العاملية.

.وقال مارتن باخمان ، رئيس قسم املناعة يف جامعة برن ، للتلفزيون 
صغيرة  مجموعة  مجرد  وليس   ، كبير  فريق  »إنه  سويسرا:  يف  العام 

حتاول القيام بذلك« و«نحن من بن أفضل مجموعات البحث)...( 

منهًجا  السويسري  الفريق  يتخذ   ، احمللية  اإلعالم  لوسائل  وفًقا 
باجلسيمات  يسمى  ما  باستخدام  األخــرى  املختبرات  عن  مختلًفا 
الشبيهة بالفيروس ، وهي ليست معدية - على عكس الفيروس نفسه 

- والتي تقدم استجابة مناعية جيدة.

من  فقط  قليلة  أسابيع  بعد   ، فبراير  يف  أولــي  منــوذج  تطوير  مت 
يف  فعاليته  ثبتت  وقد  الصن.  يف  اجلديد  التاجي  الفيروس  اكتشاف 

االختبارات على فئران املختبر ، حيث قام املصل بتحييد الفيروس.

االختبار األول الذي يقيس درجة احلصانة

ثمانية  وبعد  أغسطس  يف  إكلينيكية  دراسات  بجدولة  قمنا  لقد 
أسابيع ، سنتمكن من توسيعها لتشمل كل سويسرا. وقال البروفيسور 
باخمان الذي طلب »جمع 100 مليون فرنك على انفراد إلكمال تطوير 

اللقاح« ، وهذا يعني أننا نستطيع اللحاق بالركب.

لم تعلق السلطات الصحية الفيدرالية السويسرية حتى اآلن على 
إمكانات هذا البحث. يشير املكتب االحتادي للصحة العامة فقط إلى 
أنه واحد من أربعة مشاريع لقاحات سويسرية تتم مراقبتها عن كثب 

من قبل مجموعة من اخلبراء من االحتاد.

أما بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية ، فلديها أكثر من 80 لقاح حتت 
التطوير ، مع فرصة جيدة للنجاح بسرعة. وبحسب سيلفي برياند ، 
مديرة قسم األوبئة واألوبئة يف منظمة الصحة العاملية ، فإن السرعة 
»أكتوبر  معقولة«.  »غير  ليست  السويسري  املختبر  عنها  أعلن  التي 
هدف ، لكننا لن نقوم بتلقيح جماعي يف اخلريف. »سيتم عرضه أواًل 

على مجموعات صغيرة من الناس للتحقق من سالمته«.

يتذكر اخلبير أنه خالل جائحة اإلنفلونزا H1N1 يف عام 2009 ، 
بدأ تطوير لقاح يف أبريل للحصول على اجلرعة األولى يف اخلريف.
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غالي: وزارة الصحة تتعامل بالغموض ورفع احلجر الصحي خطأ

أعلن الدكتور عزيز غالي رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
بالغموض  تتعامل  الصحة  وزارة  أن  كوم  فبراير  ملوقع  له  تصريح  يف 
وضع  ان  على  تدل  كلها  املؤشرات  أن  حيث  خطأ  الصحي  احلجر  ورفع 
مستمر،  تصاعد  ويف  مستقر  غير  اإلصابات  وعدد  الوبائية  احلالة 
املصابن  مع  كبير  بشكل  تتهاون  الدولة  أن  أيضا  غالي  عزيز  وقال 
التحاليل  بإنتاج  تقم  لم  كونها  يف  املسؤولية  تتحمل  وأنها  بالفيروس 
لذلك  إمكانية  وجود  رغم  الفيروس  عن  للكشف  السريعة  أو  العادية 
ال  زهيدة  بتكلفة  حتاليل  بصنع  قامت  املختبرات  بعض  توجد  وأنه 
200 درهم يف حن رفضت الوزارة الوصية على قطاع الصحة  تتعدى 
من  ســؤال  يطرح  وهــذا  الداخلية  السوق  يف  بالبيع  لها  الترخيص 
ولم  الوطني  املستوى  على  التحاليل  إنتاج  يف  التأخير  يف  املستفيد 

نهجت الوزارة الرفض كجواب يف هذا الصدد.

لباقي  يسمح  واملــغــرب  مليلية  مدينة  يف  عالقة  مغربية  ــاة  وف
بالعودة.. العالقن 

مغربية  مواطنة  وفاة  عقب  أنه  على  إخبارية  مواقع  عدة  كشفت 
املغرب  قرر  احملتلة  مليلية  مدينة  يف  عالقة  سنة   34 العمر  من  تبلغ 
بينما  اليوم  وطنهم  إلى  بالعودة  املدينة  هذه  يف  للمغاربة  السماح 
املغربية يتهمونها  السلطات  اللهجة ضد  العالقون بيانا شديد  أصدر 
 27 ب  اخلارج  يف  العالقن  عدد  يقدر  أنه  بالذكر  احلري  و  باإلهمال 
وتونس  األوروبية  الــدول  من  العديد  على  يتوزعون  مغربي/ة  ألف 
900 مغربي/ة يف مدينتي سبتة ومليلية  واجلزائر عالوة على قرابة 
منع  بقرار  العاملي  االستثناء  شكل  املغرب  أن  املوقع  وأضاف  احملتلتن، 
الصحية  األزمــة  عن  االعــالن  عقب  للوطنهم  العودة  من  املواطنن 
19 وإغالق احلدود ومنع السفر هذا وأضاف كذلك أن املغاربة  كوفيد 
العالقن نظموا عدة احتجاجات وخاصة يف مدينة مليلية مما خلف 

استياء للرأي العام املغربي بخصوص هذا الوضع.

سعاد البراهمة: الدولة تعاملت بتمييز ضد النساء خالل كورونا

تصريح  يف  البراهمة  سعاد  الرفيقة  واحلقوقية  احملامية  كشفت 
كورونا  زمن  خالل  النساء  ضد  بتمييز  تعاملت  الدولة  أن  جديد  لها 
وأن العديد منهن تعرضن للعنف بدون حسيب وال رقيب كما طالبت 
السياسين  املعتقلن  عن  واالفــراج  السجون  اكتظاظ  من  بتخفيف 
والصحفين  التعبير  وحــريــة  الـــرأي  ومعتقلي  احلـــراك  ومعتقلي 
واملدونن كما أضافت أن الدولة تسعى لتمرير مشاريع قوانن مستغلة 

الهلع واخلوف وحالتي احلجر والطوارئ الصحية.

املدارس يف شهر يوليوز مع  للولوج لبعض  إجراء مباريات اخلاصة 
حذف الشق الشفوي منها..

املهني  والتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  أصدرت 
والبحث العلمي يف بالغ إخباري تفيد فيه عن إجراء املباراة الوطنية 
أيام  والتدبير  لالقتصاد  الوطنية  املدارس  بولوج  اخلاصة  املشتركة 
بولوج  اخلاصة  املشتركة  الوطنية  واملباراة   2020 يوليوز   11/12/13

2020 حيث تقرر االقتصار  مدارس املهندسن أيام 16/17/18 يوليوز 
كافة  اتــخــاذ  وسيتم  املبارتن  لكال  بالنسبة  الكتابي  الشق  على 

االجراءات االحترازية والوقائية.

كورونا  من  العبر  الستخالص  تدعو   UMT ب  العاملة  الشبيبة 
والشروع يف بناء الدولة االجتماعية الشعبية..

عقد  بالغا  املغربية  العاملة  للشبيبة  الوطني  املكتب  ــدر  أص
فيه  ناقش  الذي   ،2020 ماي   13 اخلميس  األربعاء-  ليلة  اجتماعه 
ووضعية  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  الوضع  باستفاضة 
عبر  حيث  كورونا،  جائحة  ظل  يف  املغربي  والشباب  العاملة  الطبقة 
بها نساء  التي يضطلع  الطالئعية  اعتزازه وإشادته باألدوار  فيه عن 
ورجال الصحة والتعليم والنظافة والقوات العمومية وكل القطاعات 
اخلطوط  يف  املتواجدة  والعقول  السواعد  عموم  اإلستراتيجية 

األمامية ملواجهة اجلائحة.

صندوق  موارد  تخصيص  ضرورة  على  بالغها  نفس  يف  أكدت  كما 

العمومي،  الصحة  قطاع  وحتفيز  لتأهيل  كــورونــا  جائحة  تدبير 
كافية  تعويضات  عبر  الشعبية  اجلماهير  وعموم  والعامالت  وللعمال 
توفر لهم سبل مواجهة تكاليف احلياة واالرتفاع الصاروخي لأسعار 
يصرح  لم  الذين  اخلاص  القطاع  يف  العمال  استفادة  حق  واستدراك 
جزئي  بشكل  سواء  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم 
استخالص  إلــى  واحلكومة  املغربية  الدولة  دعــت  حن  يف  كلي.  أو 
مراجعة  على  والعمل  للجائحة،  القاسية  الـــدروس  مــن  العبرة 
السياسات العمومية والشروع فور اخلروج من اجلائحة يف بناء الدولة 
أبنائه  جلميع  املتسع  احلداثي  الدميقراطي  والوطن  االجتماعية 
وبناته وفق منوذج تنموي دميقراطي يقطع مع مجتمع اقتصاد الريع 
مؤسساتيا  والتماسك  واملساواة  احلقوق  ملجتمع  ويؤسس  واالمتيازات 

واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
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بني تاجيت: »الشطط يف زمن كورونا

شكل  خلــوض  الشباب  دعــوة  إثــر  2020«:  »على  مايو   14 يــوم 
بالبلدة،  املسؤولن  جتــاوزات  على  احتجاجا  جتيت  ببني  نضالي 

الوقفة. بعنف  لتفريق  القمع  قوة  تدخلت 

بعد  بــنــعــزوزي  الــصــادق  عبد  املناضل  تدوينة  يف  جــاء  وممــا   
غير  على  القفف  تــوزيــع  ملنع  قبل  مــن  تتجند  لــم  الــتــدخــل:«... 
مستحقيها من األغنياء وترك الفقراء، وال جتندت من قبل لتجهيز 

لم  الوباء،  زمن  يف  نحن  و  الصحي،  باملركز  الدواء  وتوفير  املستشفى 
ما  لبوعرفة  املرضى  لنقل  اإلسعاف  لسيارة  الكازوال  لتوفير  تتجند 
الضروريات،  أسمى  من  يعتبر  الذي  املستشفى  من  محرومن  داموا 
لم تتجند منذ بداية الفترة احلساسة _ فترة احلجر الصحي _ 
وصلنا  التي  األزمات  هذه  مثل  تفادي  و  احلجر  إجناح  شروط  لبحث 
تتعرضن  البلدة  كــادحــات  صــارت  حتى  األخير  األســبــوع  يف  إليها 
القفف  مينحون  األعوان  يبصرن  هن  و  »احلكرة«  وقع  من  لإلغماء 
لالغنياء و مينعون غيرها بطرق وقحة مفادها »سيروا تشكيوا«... 

2020 قبل انطالق االحتجاج الثاني مت اعتقال  15 ماي    اجلمعة 
الى  نقله مباشرة  و  الدرك  بنعزوزي من طرف  الصادق  املناضل عبد 
بوعرفة. اثر ذلك خرجت العشرات من مواطني /ت بني تاجيت  يف 
سراحه   اطالق  مت  وقد  القيادة.  امام  واعتصموا  الشارع  الى  مسيرة 
للمحاكمة  يوم  2020 ومتابعته يف حالة سراح ويقدم  16 مايو  يوم 

18/06/2020

•  إيطاليا تصادق على قانون تسوية وضعية املهاجرين غير 
النظامين

االربعاء14  ليلة  من  متأخر  وقت  يف  اإليطالية  احلكومة  صادقت 
مايو /اخلميس  15 مايو 2020 على قانون تسوية وضعية املهاجرين 
اإلئتالف  طريف  بن  عسيرة  مفاوضات  بعض  وذلك  النظامين،  غير 
)وسط  الدميقراطي  احلــزب  و  )ميــن(  جنــوم”   5 “حركة  احلــاكــم، 
 10 املادة  القانون خاصة  إلى تغيير طفيف يف مشروع  أفضت  يسار(، 

11 مكرر. وإضافة 

العمل  عقد  على  التوفر  خالل  من  أوال  التسوية  عملية  وستتم 

وبدون سوابق وغير مدان ولو ابتدائيا بإحدى الدول األوروبية.

اإلقامة  صالحية  له  انتهت  ملن  بالنسبة  الطلب  بتقدمي  وثانيا 
العمل  2019 للحصول على إقامة مؤقتة للبحث عن  31 دجنبر  منذ 

6 أشهر . ملدة 

غاية  إلى  يونيو  فاحت  من  بداية  ونصف  شهر  العملية  وستستمر 
املقبل. 15 يوليوز 

عدم  إلثبات  مرجعي  كتاريخ   2020 مــارس   8 تاريخ  وسيعتمد 
. مغادرته لأراضي اإليطالية 

وكذلك   ، الطرد  قرار  شملهم  الذين  األجانب  ذلك  من  ُيستثنى 
اجلرائم  إحدى  يف   ، إبتدائيا  احلكم  كان  ولو   ، أدينوا  الذين  أولئك 
، يف اجلرائم ضد  العقوبات  380 من قانون  املادة  املنصوص عليها يف 
البغاء  استغالل  أجل  من   ، باملخدرات  لالجتار   ، الشخصية  احلرية 
إلغاء  سيتم  الشرعية.  غير  الهجرة  أو  الهجرة  تسهيل  أجل  من   ،

مباشرة. طلباتهم 

أوفى  أو توضيحات  الداخلية مرسوم  وزارة  أن تصدر  املنتظر  ومن 
التسوية. وأدق تهم مسطرة 

اإلحــيــاء/أو  “مرسوم  على  املصاقة  ــار  إط يف  الــقــرار  هــذا  يأتي 
وذلك  للوباء  اإلقتصادية  العواقب  احتواء  يروم  الذي  التحفيز” 

55 مليار يورو. بتعبئة رصيد مالي يقدر ب 

عنها  دافعت  املهاجرين  وضعية  تسوية  قانون  أن  اإلشارة  جتدر 
خالل  الــيــوم  تــأثــرت  التي   Teresa Bellanova الــزراعــة  وزيـــرة 
كانت  أن  لها  سبق  إذ  املهاجرين  وضعية  تسوية  قانون  عن  حديثها 
نقابة  صفوف  يف  وناضلت   ) سنة   14( مبكر  سن  يف  زراعية  عاملة 
 16 بريسيوم  بإيطاليا.)انوال  الزراعين  للعمال  الوطني  اإلحتاد 

)2020 مايو 

املغربية تطالب بإدراج احلركة  النكبة.. اجلمعية  يف ذكرى 
اإلرهاب الئحة  ضمن  الصهيونية 

الفلسطينية  للنكبة   72 الــذكــرى  مبناسبة  الــصــادر  بيانها  يف 
حلت  السنة،  هــذه  فلسطن  اغتصاب  ذكــرى  أن  اجلمعية  وضحت 
الفلسطيني  الشعب  مصير  على  اخلــطــورة  بالغة  ــروف  ظ ظــل  يف 
املالءمة  الشروط  كل  الصهيوني  للعدو  وفرت  الفلسطينية  والقضية 
والتوسعية،  واالستيطانية  العدوانية  سياسته  نهج  يف  لالستمرار 
بكل  التطبيع  وتفشي  الرجعية  العربية  األنظمة  انبطاح  مع  خاصة 

أشكاله.

كحركة  الصهيونية  من  الثابت  موقفها  بيانها  يف  جــددت  كما 
أرض  يف  اإلرهــاب  بقوة  زرعها  مت  وعدوانية،  استعمارية  عنصرية 
مــازال  والــذي  األصلي،  الفلسطيني  شعبها  حساب  على  فلسطن 
قضيته  شرعية  من  قوته  مستمدا  وأجــداده،  آباءه  بأرض  متشبثا 
لإلمبريالية  املناهضة  الــقــوى  وكــافــة  العالم  بــأحــرار  ومــســنــودا 
والصهيونية على املستوى اجلهوي واألممي؛ داعية إلى حملة دولية 
العنصرية  املنظمات  قائمة  على  الصهيونية  احلركة  إدراج  أجل  من 

العالم. واإلرهابية يف 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


