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واقـع التفـقـيـر وواجـب النضـال الطبـقـي
املــغــرب،  يف  الــفــقــراء  أصـــوات  ارتفعت 
وضد  الكرمي  العيش  يف  بحقها  لتطالب 
احملدث  الصندوق  تعويضات  من  احلرمان 
فئات  تئن  كورونا.كما  جائحة  ملواجهة 
ضيق  من  الشعبية  اجلماهير  من  عديدة 
أصواتها  كــامتــة  اليومي  املعيش  وبــؤس 
معاناتها  عن  التعبير  من  حتى  محرومة 
من  أدنى  حد  توفير  محاوالت  يف  وشقائها 
الى  احلاجة  الصحي.حيث  احلجز  شروط 
مسكن الئق يأوي األسر املتساكنة بأعداد 
تــكــفــي الحــتــضــان  كــبــيــرة.فــالــبــيــوت ال 
معاناة   . األنوية  األسرمتعددة  مجموع 
حتى  بــل  املــتــوازنــة  التغذية  توفير  مــع 
منها.صرخات  األدنــى  باحلد  االكتفاء 
مصيرها،أمام  تــواجــه  شعبنا  جماهير 
والوصول  الصحي  لألمن  امللحة  احلاجة 
أن  قبل  مزمنة  ــراض  أم من   ، العالج  الــى 
الــرعــب  ــاالت  حـ ــع  م أزمــاتــهــا  تتضاعف 
اخلطير  بالفيروس  باالصابة  والتهديد 

.19 كوفيد 

توفير    ــى   ال وسعيهم   األســـر   معاناة 
ــد يف غــيــاب  ــع الــتــعــلــم عـــن ب ــة  ــي ــان ــك ام
ال  املفقرة  واألســر  خاصة  الفرص  تكافؤ 
احلصص  لتتبع  املادية  الشروط  متتلك 
الفقر  مــع  املــعــانــاة  الــتــعــلــيــمــيــة.وتــزداد 
نشاهد  عندما  االجتماعي  واالقــصــاء 
اجلماعي  التسريح  حمالت  وثيرة  ارتفاع 
العمل  عن  وتوقيفهم  والعمال  للعامالت 
الهزيلة  أجورهم  على  احلفاظ  دون  من 
أصــال.وتــتــعــمــق األزمــــة عــنــدمــا حتــرم 
احلرف  بعض  من  تتكسب  عديدة  فئات 
انتزاع  أجل  من  يصارعون  من  أو  الصغيرة 
الرمق،  تسد  لعلها  خدمات  من  رغيفهم 
باالكتفاء  أسرهم  مع  اليوم  يقضون  وقد 

املأكل واملشرب. مبا يشبه 

تــقــابــل هـــذه املــشــاهــد الــيــومــيــة من 
البورجوازية  لتلك  أخرى  مشاهد  املعاناة، 
جزر  يف  بالعيش  تنعم  الــتــي  املخملية 
الفقراء«،تتوفر  »ضجيج  عــن  معزولة 
ظل  يف  واألمــان  احلماية  شروط  كل  على 
فارهة  وسيارات  الصحي.مساكن  احلجر 
بعد... أوعــن  مباشرة  متونعة  وخدمات 
املخزنية  املافيا  تقف  وهؤالء  هؤالء  بني 
 ، الــبــورجــوازيــني  حفنة  مصالح  تــرعــى 
الغذائية  ــواد  امل مضاربات   من  تستفيد 
والتسويق  االنــتــاج   وتكثيف  األساسية 
حالة  يف  الصلة  ذات  الــشــركــات  لفائدة 
للعامالت  ظالم  االســتــغــالل  مــن  مكثفة 
شروط  يف  العمل  عليهم  املفروض  والعمال 
ال انسانية ، كأمنا نحن نتابع جشع هؤالء 

يف مشاهد تذكرنا بتجار احلروب.

القهر  مــن  ويــئــنــون  الــفــقــراء  يكتوي 
ــالل الــرأســمــالــي واالســتــبــداد  ــغ ــت واالس
باحلق  التمسك  يواصلون  املخزني،لكنهم 
أكثر  اليوم  يدركون  كرمية،وهم  حياة  يف 
قــدرا  ليس  الفقر  أن  مضى  وقــت  أي  مــن 
حلقوقهم  ونهب  سلب  هــو  محتوما.امنا 
الطبقية  الــفــوارق  تــفــرضــه  املــشــروعــة 
املخزني  الــنــظــام  طبيعة  عــن  الــنــاجتــة 
للجميع  تأكيد  الطبقية.هذا  وسياساته 
نضاالت  توحيد  يف  يكمن  اخلـــالص  أن 
مجموع الفئات الشعبية يف نضال وحدوي 
الكلمة  باسترجاع  كفيل  شعبي  وحــراك 
السياسي  مصيره  تقرير  يف  وحقه  للشعب 
ــرض خــيــاراتــه مــن دون  واالقــتــصــادي وف
الى  احلاجة  هنا  استبداد.ومن  أو  تبعية 
وتنظيم  الدميقراطي  الفعل  استنهاض 
يف  دميقراطية  بقيادة  الطبقية  املواجهة 

املرحلة. مهام  مستوى 
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العاملة الطبقة  مع  يتضامن  الدميقراطي  النهج   -  1

الصادر  البيان  يف  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  اللجنة  عبرت 
حتت  عقدت  ماي2020˛والتي   17 بتاريخ   العادية  دورتها  عن 
حزب  وبناء  والرأسمالية  واملخزن  كورونا  مواجهة  يف  شعار«معا 
املخزن  ملواصلة  إدانتها  الكادحني«˛عن  وعموم  العاملة  الطبقة 
والتراجعية  الرجعية  ملشاريع  متريرا  حمالت  الرجعية  وحكومته 
الطبقة  حقوق  على  للهجوم  الصحي  احلجر  ظــروف  واستغالل 
يف  بأرواحها  باملغامرة  العامالت  النساء  منها  وخاصة  العاملة 
لتحقيق  وغيرها  والزراعية  الصناعية  القطاعات  من  مجموعة 
النهج  عزم  على  وأكدت  املتوحشة.  للرأسمالية  اإلرباح  من  املزيد 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  عن  اإلعــالن  الدميقراطي 
للتخلص  تاريخية  املقبل˛كضرورة  الوطني  مؤمتره  يف  الكادحني˛ 

املخزني.   واالستبداد  االستغالل  من 

ببرشيد السيارات  كابالج  شركة   -   2

تسجيل  مت  حيث  وبائية˛  بؤرة  إلى  الشركة  هذه  مصنع  حتول 
 140 إجــراء  بعد  العمال/ات  صفوف  يف  مؤكدة  إصابة  حالة   33
يقدرون  املصنع  عــمــال/ات  عــدد  أن  العلم  مخبرية˛مع  حتليلة 

لالرتفاع  مرشح  املصابني/ات  عدد  أن  يعني  500.وهذا  من  بأكثر 
ذلك  ومخالطيهم/هن.ويعود  وأســرهــم/هــن  الــعــمــال/ات  وســط 
ومسافة  والسالمة  الوقاية  لشروط  املصنع  احــتــرام  عــدم  إلــى 
سلطات  من  املختصة  اجلهات  طرف  من  املراقبة  األمان˛وغياب 

وشغلية. وصحية  محلية 

بفاس شركة«بيبان«   -  3
الصناعي  باحلي  الكائنة  الشركة˛  هذه  وعامالت  عمال  مازال 
الغذائية  الــصــنــاعــة  يف  واملتخصصة  بــفــاس  ابــراهــيــم  ســيــدي 
لالحتجاج  الشركة  باب  أمــام  معتصمني/ات  امليلفاي(˛  )حلوى 

لدى  بهم/ن  التصريح  وعدم  العمل  عن  التعسفي  توقيفهم  على 
من  حرمهم/هن  ممــا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
منذ  كورونا  جائحة  تدبير  صندوق  تعويضات  من  االستفادة 

مارس. شهر  منتصف  يف  العمل  عن  التوقف 

بفاس  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مراسلة  وحسب 
نظموا  قد  العمال/ات  فان  فاس-مكناس  جهة  ووالي  الشغل  لوزير 
املسئولني  مختلف  أبـــواب  وطــرقــوا  احتجاجية˛  وقــفــات  عــدة 
الشركة  وممثل  العمال  عن  ممثلني  بني  لقاء  عقد  عن  ليسفرذلك 
الشغل. ومندوب  إبراهيم  بسيدي  اإلدارية  امللحقة  قائد  بحضور 

محضر  توقيع  من  ومتلص  اللقاء  من  انسحب  الشركة  ممثل  لكن 
وقد  االحتجاج.  مواصلة  إلــى  بالعمال/ات  دفــع  مما  االجتماع 
التخلص  ومحاوالت  العمال/ات  وجتويع  تشريد  الفرع  استنكر 
املسئولة  اجلهات  كوفيد19˛وطالب  جائحة  باستغالل  منهم/ن 
عن  بالتعويض  ومتتيعهم/هن  إلنصافهم/ن  العاجل  بالتدخل 

العمل. عن  املؤقت  التوقف 

مبراكش »سوميا«  شركة   -  4

الغذائية  الصناعة  يف  ˛واملتخصصة  الــشــركــة  ــذه  ه قــامــت 
للجمعية  املــنــارة  لفرع  املفتوحة  املراسلة  ˛حسب  التصديرية 
احلكومة  رئيس  إلى  واملوجهة  مبراكش  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
أسفي  مــراكــش  جهة  ــي  ووالـ املهني  ــاج  ــ واإلدم التشغيل  ــر  ووزيـ
العمال/ من  مئات  وتشريد  بطرد  مبراكش˛   التشغيل  ومندوب 
الدولية  القوانني  سافرالبسط  ضرب  يف  مارس  شهر  نهاية  منذ  ات 
التصريح  وعــدم  كوفيد˛  جائحة  الشغلية˛مستغلة  والوطنية 
دفع  االجتماعي19˛مما  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم/ن 
مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  إلى  منهم/هن   250 بحوالي 
مراسلته  يف  الفرع  طالب  2020.وقد  الثالثاء19ماي  يوم  الشركة 
للمسئولني  الفوري  وبالتدخل  املــوضــوع   يف  حتقيق  بفتح  تلك 
جــراء  املستحق  بــالــدعــم  ومتتيعهم/هن  الــعــمــال/ات  إلنــصــاف 
دون  لعملهم/هن  فورا  وإرجاعهم/هن  العمل  عن  املؤقت  التوقف 

شرط. أو  قيد 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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بطنجة رونو  شركة   -  5

بالغ  ˛يف  تعترف  بطنجة  للسيارات  »رونــو«  شركة  مجموعة 
إجراء  بعد  مبصنعها  كورونا  لفيروس  مشبوهة  حالة  لها˛بوجود 

السابق. األسبوع  يف  ذلك  نفت  أن  لها  سبق  بعدما  اختبار   370

 10000 من  أزيــد  يشغل  بطنجة  رونــو  معمل  أن  إلــى  ونشير 
عمال/ من  من  العديد  إلــى  باإلضافة  ومستخدم/ة  عــامــل/ة 
وبالتحديد  مشاريعه  الجناز  حلسابه  تعمل  أخرى  شركات  ات 
وسط  الفيروس  تفشي  حالة  يف  انه  يعني  مما  الكابالج  شركات 
للحجم  بالنظر  حقيقية  كارثة  هناك  فستكون  الــعــمــال/ات 
باملدينة  املــخــالــطــني  ــرة  ــدائ ل وبــالــتــالــي  لــلــعــمــال/ات   الكبير 
واجلهوية  احمللية  السلطات  مسؤوليتها  ككل˛تتحمل  واإلقليم 

األرواح. حساب  على  األرباح  تفضل  التي  الشركة  وإدارة 

عمالة  ضواحي  مبنطقة«العركوب«  فالحية  ضيعات   -  6
خلة ا لد ا

بضيعات  العالقني   )115 )حــوالــي  العمال  عــشــرات  يخوض 
˛حسب  ــة  ــل ــداخ ال ضــواحــي  الــعــركــوب«  مبــنــطــقــة«  فــالحــيــة 
يوم  منذ  الداخلة  عمالة  مقر  نحو  موقع«هيسبريس˛مسيرة 
على  مبساعدتهم  املطالبة  اجــل  مــن   2020 مــاي   19 الثالثاء 
مالل˛ووضع  وبني  ازيالل  بإقليمي  سكناهم  مقرات  إلى  العودة 
أضعفت  والتي  الصحي  احلجر  مع  ازدادت  التي  ملعاناتهم  حد 

العمل.وحسب  عن  توقفهم  بعد  العيش  مواصلة  على  قدرتهم 
من  السلطات  وعود  العالقني˛فان  العمال  بأحد  املوقع  اتصال 
هذه  خوض  يقررون  جعلهم  نفعا˛مما  جتد  لم  لهم  حل  إيجاد 
أن  املرجح  ماساتهم.ومن  إلى  املسئولني  انتباه  إلثــارة  املسيرة 
األجوبة  ظل  يف  وازيالل  مالل  بني  إقليمي  نحو  وجهتهم  يغيروا 

احمللية. للسلطات  املقنعة  غير 

البيضاء بالدار  السبع  بعني  للخياطة  شركة  عمال   -  7

ــال/ات لــشــركــة لــلــخــيــاطــة بــعــني الــســبــع˛ أمــام  ــمـ ــج عـ ــت اح
رفض  السبع˛على  بعني  الصحة  لــوزارة  اإلقليمية  املندوبية 
حول  لهم/هن  مخبرية  حتليالت  إجــراء  باملندوبية  املسئولني 

حسب  البيضاء  بــالــدار  قاطنني  غير  أنهم  بــدعــوى   19 كوفيد
أن  تيفي«˛رغم  »شـــوف  ملــوقــع  بالشركة  لعاملني  تصريحات 
تثبته  مــا  حسب  البيضاء  بــالــدار  فعال  قاطنني  بعضهم/هن 
العمال/ات  هــؤالء  الوطنية.ويتخوف  تعريفهم/هن  بطاقات 
إصابة  ثبوت  بعد  ذويهم  إلى  ونقله  بالفيروس  إصابتهم/هن  من 
استفهام  عالمة  من  أكثر  يطرح  بالشركة.مما  العامالت  إحدى 
وسط  وخصوصا  اجلائحة  محاربة  يف  املسئولني  جدية  حــول 

والكاحني. العمال 

الفقيه  بإقليم  عياد  أوالد  مبنطقة  كوسيمار«   « معمل   -  8
لح بنصا

بفيروس  »كوسيمار«  مبعمل  عمال  ثالثة  إصابة  تسجيل  مت 
من  املخالطني  من   200 من  أكثر  نقل  ذلك  اثر  على  كورونا˛ومت 
العمال  عمل  بسبب  والسائقني˛  التجار  مــن  وغيرهم  عمال 
املخبرية  التحليالت  إلجراء  العلفية˛  املبيعات  بقسم  املصابني 
لم  املذكور  املعمل  أن  مالل.ويظهر  ببني  اجلهوي  باملستشفى 
العمال  إصــابــة  ملنع  الــضــروريــة  االحــتــرازيــة  التدابير  يتخذ 
طرف  من  الصارمة  املراقبة  غياب  إلــى  باإلضافة  بالفيروس 

والشغلية. والصحية  احمللية  السلطة 



العدد : 11 

اخلميس 21 ماي 2020  4الـنـشـرة
أوضاع الطبقة العاملة يف ظل حالة الطوارئ الصحية

9 - عمال /ات« شركة كوكا كوال« و«بيمو«وليدروشيبس« بعني 
البيضاء بالدار  السبع 

للحقوق  تــقــاطــع  »شــبــكــة  ــدرت  ــ أصـ مــــــاي2020   18 ــخ  ــاري ــت ب
»كوكاكوال«  بشركة  العاملني  العمال/ات  مع  تضامنيا  الشغلية«بيانا 
بعني  »سكني«  شركة  أمــام  املعتصمني/ات  و«بيمو«وليدرشيبس« 
حقوقهم/ من  بتمكينهم/هن  للمطالبة  وساطة˛  شركة  وهي  السبع˛ 
الشغل  ومفتشية  احمللية  السلطات  أجورهم˛محملة  وأداء  هــن 
املنظمة  بالقوانني  الكبرى  الشركات  تالعب  استمرار  يف  املسؤولية 

للعمل والتي عرت عنها وفضحتها جائحة كورونا.

النهج الدميقراطي يندد بسياسات املخزن، ويدعو القوى 
املناضلة لبلورة تصور مشترك ملا بعد كورونا

عقب  بيانها  الــدميــقــراطــي  للنهج  الوطنية  اللجنة  ــدرت  أصـ
2020، حتت شعار:  17 مايو  العادية يوم األحد  اجتماعها يف دورتها 
حزب  وبناء  والرأسمالية  واملخزن  كورونا  جائحة  مواجهة  يف  معا   ”
املخزن  مواصلة  فيه  ــت  أدان الكادحني.”  وعموم  العاملة  الطبقة 
والتراجعية  الرجعية  املشاريع  مترير  حمالت  الرجعية  وحكومته 
واستغالل ظروف احلجر الصحي للهجوم على حقوق الطبقة العاملة 
من  مجموعة  يف  بأرواحها  للمغامرة  العامالت  النساء  منها  وخاصة 
األرباح  من  املزيد  لتحقيق  وغيرها  والزراعية  الصناعية  القطاعات 

املتوحشة. للرأسمالية 

الدميقراطية  القوى  لكل  ندائها  الوطنية  اللجنة  جــددت  كما 
اختالف  على  واملجتمعية،  واجلمعوية  والنقابية  السياسية  واحلية، 
مرجعياتها، لتوحيد الصفوف حول خطة ملواجهة اجلائحة واخلروج 
على  وذلك  بعدها،  ما  ملغرب  مشترك  تصور  بلورة  طريق  على  منها، 
السياسات  مواجهة  من  ميكن  مشترك،  ــى  أدن حد  برنامج  ــاس  أس
الى  الصحي  احلجر  من  االنتقال  ستحاول  التي  القادمة  الطبقية 
تعبير  حسب  املناضلة  وقواه  املغربي  الشعب  على  السياسي  احلجر 

البيان.

مندوبية التخطيط تصدر تقريرا بشأن سيناريوهات حالة 
املتوقعة... الطوارئ 

أصدرت مندوبية التخطيط دراسة نشرت أمس السبت تقول فيها 
أن 8.4 مليون مغربي/ة أكثر عرضة للخطر يف حال إصابتهم بكورونا 
السكان  جميع  على  الصحي  احلجر  رفع  على  الدولة  أقدمت  حال  يف 
65 سنة وال يعانون من أمراض مزمنة حيث  الذين تقل أعمارهم عن 
فيروس  انتشار  لتطور  محتملة  سيناريوهات  ثالث  الدراسة  أعطت 
كورونا يف املغرب يف حال قررت احلكومة رفع احلجر الصحي، تقضي 
إجراءات  تطبيق  دون  نسمة  املليون  نصف  و  مليون   27 يعادل  ما  بأن 
املائة  يف   8 حوالي  إصابة  إلى  سيؤدي  ذلك  فإن  االجتماعي  التباعد 

الصحي  النظام  سيصبح  و  يوم   100 ظرف  يف  السكان  إجمالي  من 
10 يف املائة، بالبالد يف هذه احلالة عاجزا فيما سيبلغ معدل التعايف 

السيناريو األول يف حال مت رفع احلجر الصحي دون  فيما يخص 
من  بالفيروس  املصابني  عدد  فإن  االجتماعي  التباعد  تدابير  إقرار 
50 يوما  50 يف املائة من سكان املغرب يف ظرف  احملتمل أن يصل إألى 
يف  عاجزا  الصحي  النظام  سيصير  و  نسمة  مليون   17 يعادل  ما  أي 
ظرف 28 يوما فقط فيما سيبلغ معدل التعايف حسب هذا السيناريو 

10 يف املائة

أما السيناريو الثاني الذي وضعته مندوبية التخطيط املتمثل يف 
رفع احلجر الصحي عن السكان العاملني فقط و  الذين تقل أعمارهم 
16،7 مليون  امراض مزمنة أي ما يعادل  65 سنة و ال يعانون من  عن 
مت  أن  يوم  مائة  يف  إصابة   31663 تطبق  إلى  سيؤدي  ذلك  فأن  نسمة 
تطبيق تدابير التباعد االجتماعي وهو ما سيؤدي إلى تسجيل أكثر 
فإن  االجتماعي  العزل  تطبيق  يتم  لم  ما  إذا  و  وفاة  حالة   1200 من 
النظام  سيصبح  فيما  يوم  مائة  يف  حالة  ألف   844 هو  املصابني  عدد 

الصحي عاجزا يف ظرف 50 يوم و نسبة التعايف ستصل ل 7 يف املائة 

الرفع  أي  املقيد  الصحي  احلجر  رفع  يف  الثالث  السيناريو  يتجلى 
على  اإلبقاء  مع  نسمة  مليون   7.9 يبعادل  ما  الناشطني  السكان  عن 
يوم  مائة  يف   18720 على  االصابات  ستصل  حيث  التباعد  إجراءات 
وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تسجيل وفاة 748 شخصا أما إذا لم يتم 
شخص   155920 إلى  االصابات  تصل  فقد  التباعد  اجراءات  احترام 
يف ظرف مائة يوم و سيصبح النظام الصحي عاجزا يف ظرف 75 يوما.

احلكومة املغربية تقرر متديد فترة الطوارئ لثالث أسابيع 
أخرى

ماي   18 اإلثنني  يوم  العثماني  الدين  سعد  احلكومة  رئيس  أعلن 
20 ماي اجلاري  2020 عن خطة املغرب لرفع احلجر الصحي ما بعد 
ملا فيه من  إليه  أن اخلروج منه أصعب من الدخول  إلى  حيث مشيرا  
حالة  متديد  قررت  احلكومة  أن  أيضا  أضاف  و  واعتبارات  تعقيدات 
جتنبا  ذلك  و  أسابيع  ثالثة  ملدة  إضافية  فترة  الصحية  الطوارئ 
احلجر  رفع  فيها  يتسبب  قد  التي  الكارثية  و  الوخيمة  للعواقيب 
تزامنا مع عيد الفطر وهو من شأنه أن يهدم ما مت بناؤه و قال أيضا 
االخر  و  احلني  بني  تبرز  التي  البؤر  كثرة  من  كبير  بشكل  قلق  أنه 
إلى  الفتا  العائلية  البؤر  بالذكر  خص  و  بؤرة   467 عددها  بلغ  والتي 
أن االجراءات االحترازية التي مت اتخاذها جنبتنا ما بني 300 و 500 
و   4650 بني  ما  و  وفاة   15000 و   9000 بني  ما  و  مؤكدة  إصابة  ألف 

7000 من اإلصابات التي تستلزم العناية املركزة.
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• مناذج احتجاجات تعرفها بعض  املناطق :

رغم احلجر الصحي اندلعت يف االيام االخيرة احتجاجات يف العديد 
من املدن، من قبل مواطنني/ت حرموا من االستفادة من الدعم املخصص 

ألصحاب “راميد”، وكذلك الدعم املخصص لالسرة املعوزة...

الذين  السلطة،  أعوان  بعض  ضد  شعارات  مرددين  املتظاهرون  خرج 
حرموهم من “راميد”، كما حرموهم من قفف رمضان.

 وللتذكير تصل قيمة الدعم الذي يستفيد منه حاملو بطاقة “راميد” 
إلى 800 درهم لألسر املكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم بالنسبة إلى 
األسر املكونة من ثالثة أفراد إلى أربعة، بينما تستفيد األسر التي يتعدى 

عدد أفرادها أربعة أشخاص من 1200 درهم. 

الفيديوهات  من  العديد  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشرت 
وهناك مقاالت يف الصحافة املغربية ، توثق ملطالب و نداءات رجال ونساء 
حرموا من املساعدة هم يف أمس احلاجة إليها. من النماذج التي استقيناها 

خالل الثالثة ايام االخيرة منها:

• اقليم اخلميسات “زحيليكة” يف مسيرة ل ـ  100 كلم على   
األقدام 

مسيرة  يف  اخلميسات  بإقليم   ” زحيليكة   “ جماعة  ساكنة  خــرج 
احتجاجية تنديدا باجلوع ومتديد فترة احلجر الصحي التي تزيد من 
عن  التوقف  على  مرغمني  أنفسهم  فيه  وجدوا  الذي  الوقت  يف  معاناتهم 

العمل، بسبب تفشي فيروس “ كوفيد 19 ”.

الساكنة رجاال ونساء وأطفاال يعتزمون قطع مسافة  العشرات من  إن 
112 كلم مشيا على األقدام، من أجل التظاهر أمام عمالة إقليم اخلميسات.

أنه  يعتبرون  التي  التهميش  سياسة  من  القرية  هذه  سكان  ويشتكي 
اآلواخر  والعشر  الصحية  الطوارئ  حالة  رغم  إليها،  للتصدي  اآلوان  آن 
أنها  أكدت  التي  الساكنة  شهادات  بعض  فيديو  وثق   حيث  رمضان،  من 
استنزفت كل الصبر  واملؤؤونة التي لديها. وأضافت إحدى النساء مصرحة 
“ لدي 5 أبناء أنا املعيلة الوحيدة وكنت كنخدم كنجفف للناس وكنموتوا 

 ،” الظلم  هاذ  من  عيينا  رحنا  رمضان،  هاذ  يف  منفطرو  ومعندنا  باجلوع 
فيما تدخلت سيدة أخرى بالقول “ املقدم والشيخ كيتالعبوا يف املعاونات 

واملسكني مالقي ما ياكل”.

ردد  التي  املسيرة  جنبات  على  يسيرون  الدرك  رجال  الفيديو  وأظهر 
شدد  حيث  ناكلو”ا،  “وبغينا  امللك”  “عاش  قبيل  من  شعارات  الرجال  فيها 
العمل وشهرين وحنا صابرين ولكن  توقفت عن   “ املتظاهرين قائال  أحد 

ره عندنا وليدات نوكلوهم ”.

بالقول  كاميرته  توثقه  ما  على  تعليقه  يف  الفيديو  صاحب  واستنكر 
“كيف لرئيس احلكومة سعد الدين العثماني أن يدعم املدارس اخلاصة 
ويتغاضى على معاناة هؤالء املواطنني املقهورين الذين غامروا لقطع مئات 
   ...” بعينه  الظلم  هو  هذا  ريقهم؟  به  يسدون  ما  أجل  من  الكيلومترات 

)اشكاين يوم 19 مايو(

ويف اجلماعة القروية “ البراشوة ”، بإقليم اخلميسات، احتج العشرات 
” يف  كورونا   “ على حرمانهم من الدعم املخصص ألرباب األسر املعوزة من 
املتضررة  األسر  لفائدة  اليقظة  جلنة  عنها  أعلنت  التي  املساعدات،  إطار 

من اجلائحة.

واخلطير يف األمر، أن حرمان الفقراء من االستفادة، جاء نتيجة بحث 
إداري تكلفت بإجنازه قيادة “ البراشوة ”، بناء على املعطيات، التي استقتها 
من أعوانها، وهي املعلومات، التي مت تسريبها، ما تسبب يف جتمهر األسر، 

التي علمت بإقصائها من الدعم.

• ازيالل ) ايت عباس( :  

خرج اليوم االثنني 18 ماي اجلاري، أزيد من 120 رب أسرة بأيت عباس 
لالحتجاج عن اقصائهم من الدعم املخصص لألسر املتضررة من جائحة 
كورونا، وقطعوا عدة  كيلومترات اليصال صوتهم الى السلطات الوصية.  
بشكل  تأزم  االجتماعي  وضعهم  أن  متطابقة  صرخات  يف  احملتجون  وأكد 
بسبب  االقتصادية  أنشطتهم  توقف  بعد  الصحي  احلجر  خالل  كبير 
حالة الطوارئ. وناشد احملتجون املسؤولني االلتفات إلى أوضاعهم املتأزمة 
قوتهم  مصادر  أهم  من  تعتبر  التي  املواشي  اسواق  وتوقف  الفقر  بسبب 
اليومي. وزادت املصادر، أنها تستنكر طريقة توزيع الدعم، حيث تفاجأت 
ببعض املواطنني استفادوا مرتني متتاليتني خالل احلجر الصحي يف  حني 
الهش. بأي دعم مادي، رغم تشابه وضعهم االجتماعي  لم يتوصلوا هم 
ويف تصريح مؤثر قال رب  أسرة يف  عقده اخلامس : »معندي باش نتقضى 
نبيعو  غي   قريب......خليوما  رمضان........والعيد  ديــال  احلاجيات 
بناء  أنه  أكد  جمعوي  لفاعل  تصريح  ويف  والدنــا«.  نعيشو  باش  نعاجنا 
إلى  آني  سؤال  توجيه  يستوجب  باجلبال  املقلق  االجتماعي  الوضع  على 
السيد وزير االقتصاد و املالية ورئيس احلكومة ، حول عدم استفادة بعض 
املسجلني من حاملي راميد بإقليم أزيالل من دعم صندوق تدبير جائحة 
 « املتحدث  وأضــاف  الثانية.  للمرة  اآلخر  البعض  استفادة  رغم  كورونا، 
بصفتنا فاعلني مدنيني أقرب إلى الواقع فإننا نسجل عدم تكافئ الفرص 
ونحن شخصيا لم نفهم املعايير املعتمدة يف حتديد املستفيدين«. وعقب 
لقاء جمع املواطنني املتضررين احملتدين بقائد املنطقة، مت تسجيل األسر 
 3 حتديد  اقتراح  مت  ،كما  املالي  الدعم  من  االستفادة  عدم  من  املتضررة 
ان  املعنيون  وتفهم  اإلقليم.  عامل  مع  لقاء  عقد  قصد  للساكنة  ممثلني 
املشكل مرتبط بوزارة املالية و رئاسة احلكومة حيث التمست الساكنة من 

عامل اإلقليم إيصال رسالتهم إلى اجلهات املعنية.)اطلس سكوب(

• ميدلت  )بلدة كروان( :   

اليوم يوم 18 مايو نظمت  ساكنة »بلدة كروان«  مسيرة يف اجتاه العمالة 
بسبب التمييز الذي حصل يف توزيع الدعم على أصحاب الراميد و القطاع 
احلجر  من  يوما   60 بعد  املشروع  االحتجاج  هذا  ويأتي  املهيكل،  الغير 
الصحي وتواصل الوعود الكاذبة للحكومة واجلهات املعنية وتأخير الدعم 
املادي الهزيل على العائالت يف سياق شهر رمضان واحلجر الصحي وتوقف 
املعيلني لألسر عن العمل وخصوصا غياب سوق أسبوعي لبيع املاشية عن 

العمل بسبب الوباء املتفشي.

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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 تطورات الحالة الوبائية باملغرب

للمصابني  اإلجمالي  العدد  أن  على  املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت 
مدير  اليوبي،  محمد  وأوضــح  حالة.   7133 إلى  املغرب  يف  بالفيروس 
تصريحه  يف  الصحة،  بوزارة  األمراض  ومكافحة  األوبئة  علم  مديرية 
الصحايف اليومي، أنه مت تسجيل 194 حالة وفاة . وعن تسجيل 4098 
مخبرية  حتاليل  بعض  املستبعدة  احلــاالت  عن  أما   . استشفاء  حالة 

سلبية، فقد بلغ 98871  حالة .

لقاح فيروس كورونا:  جدل سانويف يخفي مواجهة مع أوروبا

يف أوروبا ، تقع مسؤولية جودة الدواء وسالمته وفعاليته على عاتق 
أجل  من  إلغائها  يف   Sanofi ترغب  التي  القواعد  املصنعة.  الشركة 

covid-19

إن موقف سانويف من تفضيل السكان األمريكيني على حساب السكان 
الفرنسيني فيما يتعلق بلقاح مستقبلي ضد الفيروس التاجي أدى إلى 
احلكومات  مع  مواجهة  هو   ، الواقع  يف  مواطنينا.  من  العديد  تخريب 
 ، ذلك  لفهم  خاص.  بشكل  الفرنسية  واحلكومة  عام  بشكل  األوروبية 

عليك العودة إلى املاضي وبشكل أكثر دقة إلى H1N1 السابق

كمقدمة ، ال ميكن استبعاد أن الفكرة التي طرحها بول هدسون عن 
تفضيل الواليات املتحدة يف حالة اكتشاف لقاح ضد الفيروس التاجي 

هي خطأ فادح.

H1N1 ، ال ميكننا استبعاد شكل من  ولكن فيما يتعلق بإدارة أزمة 
 Olivier والذي يبدو مدعوًما بكلمات Sanofi أشكال الضغط من جانب
Bogillot ، رئيس Sanofi France ، الذي يدعي »أن االحتاد األوروبي 
فعال بنفس القدر من خالل مساعدتنا على إتاحة هذا اللقاح بسرعة 
كبيرة »، مشيرة إلى أنهم يف« محادثات »مع السلطات األوروبية وفرنسا 

وأملانيا.

ما مدى فعاليتها؟ اجلدل احلقيقي هو أن مسؤولية الشركة املصنعة 
للقاح. يف أوروبا ، تقع مسؤولية جودة وسالمة وفعالية الدواء للمؤشرات 

املصرح بها على عاتق الشركة املصنعة.

خالل جائحة H1N1 - يف مايو / أيار 2009 - أعلنت منظمة الصحة 
H1N1 تسببت يف مرض خفيف سيستمر. قررت  العاملية أن إنفلونزا 
 GSK روزلني باشلوت طلب 94 مليون جرعة من اللقاح من 4 مختبرات
سانويف   ، جرعة(  لكل  الضرائب  باستثناء  يورو   7 أو  يورو  مليون   (350

 9.34( مليون   149.4( نوفارتيس   ، يورو(   6.25 أو  مليون   175( باستور 
يورو( وباكستر )500000 يورو أو 10 يورو(. أشارت روزلني باشلوت إلى 
جدول زمني مؤقت قدره 5.1 مليون جرعة مت تسليمها يف أكتوبر و 5.4 
يف نوفمبر و 45.5 يف ديسمبر. يف أكتوبر 2009 ، ألغت نصف الطلبات ، 

وخفضت الفاتورة مبقدار 350 مليون يورو.

الصيف  يف  باشلوت  روزلني  مليون جرعة من   94 لـ  الطلب  جاء هذا 
بشروط تفرضها الشركات املصنعة. سترفض GSK الكشف عن عناصر 
مثل املعلومات املتعلقة باليقظة الدوائية. تلتزم فرنسا باحلرص على 
مت  التي  اللقاحات  جرعات  مباليني  املرتبطة  احملتملة  اجلانبية  اآلثار 
األمر  أن  على  تنص  فقرة  على  وقعت  أنها  حتى  عاجل.  بشكل  شراؤها 
لشركات  وليس  السلبية  اآلثار  عن  الضحايا  لتعويض  للدولة  متروك 
عن  للتعويض  الوطني  املكتب  قــام  أن  منذ  حــدث  ما  وهــذا  األدويـــة. 

احلوادث الطبية )Oniam( بتعويض الضحايا.

يف األزمة احلالية ، مت التنبيه من قبل مركز تنمية الطفولة املبكرة 
2020 ، يف مذكرة إلى السلطات الصحية برسالة واضحة  26 يناير  يف 
الدول  يف  الصحية  السلطات  تظل  أن  »يجب  اليقني:  عدم  مواجهة  يف 
 .« احلدث  هذا  مثل  على  الرد  على  قدرتها  وتعزز  متيقظة  األعضاء 

السياق مختلف متاًما عن عام 2009.

التطعيم هو سياسة وقائية فعالة ، ال عالقة لها باملبدأ التحوطي 
، الذي ال يلعب سوى دور فيما يتعلق باملساعدات والسالالت. يجب أن 
املستخدمة  للعناصر  اللقاحات  مخاطر  على  التحوطي  املبدأ  ينطبق 
أو  للمساعدات  بالنسبة  عواقبها.  ُتعرف  ال  والتي   ، اللقاح  تكوين  يف 
مراجعة  بالفعل  يوجد  الذي  اللقاح  تكوين  يف  املستخدمة  السالالت 
حول هذا املوضوع ، فهي مسألة الوقاية وحتليل الفوائد / املخاطر على 

السكان.

يجب تعزيز تغطية التطعيم يف فرنسا ، التي ظلت تتراجع لسنوات 
يجب  أخالقية  قواعد  هناك   ، ذلك  ومع  ؛  فعالة  وقائية  سياسة  ألنها 
هذه  اإللغاء   اإلعفاءو  يف  األرجح  على   Sanofi يرغب  وقد  تذكرها 

القواعد اليوم.

إن النجاح يف ربط الدواء باآلثار اجلانبية أمر معقد للغاية ، وعندما 
نتحدث عن اللقاحات ، يكون أكثر تعقيًدا ألنه يتعلق بالوقاية. يكاد 
ذلك  بعد  تصل  التي  اجلانبية  اآلثار  سبب  إثبات  املستحيل  من  يكون 

بكثير.

احلرب القانونية التي تلت ذلك هي معركة إضافية من أجل الضحايا. 
لزيادة معدل التطعيم يف فرنسا ، من الضروري بشكل واضح اخلروج من 

إنكار مخاطر حوادث التطعيم ووضع تعويض تلقائي للضحايا.

واإلعالمي  الشعبي  الضغط  يجعلنا  أال  يجب   ، سانويف  إلى  للعودة 
ننسى االلتزامات األخالقية للقاح وأن جنعل من املمكن إعفاء الشركة 

املصنعة من التزاماتها التنظيمية واألمنية جتاه السكان.

انخرطت  التي  املواجهة  أفضل  بشكل  نفهم  نحن   ، السياق  هذا  يف 
املخاطر   ، األوروبية  الدول  قبل  من   ، الدول  جميع  جعل  بهدف  بذلك 
سانويف  تبرئة  وبالتالي  للدواء  اجلانبية  باآلثار  املرتبطة  احملتملة 
املسبقة واملختبرات الصيدالنية األخرى ألي املسؤولية ، مبا يف ذلك يف 

حالة حيث مت أخذ احلريات مع القواعد األخالقية األساسية.
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Moderna يعطي نتائج أولية مشجعة Covid-19: لقاح 

تقدًما.  األكثر   Covid-19 لقاح  هو   Moderna يف   mRNA-1273 لقاح 
من  مؤقتة  نتائج  األمريكية  احليوية  التكنولوجيا  شركة  أصــدرت 
الدراسة السريرية للمرحلة األولى ، والتي بدأت يف منتصف مارس. وهم 

إلى حد ما. متفائلون 

 ، كامبريدج  ومقرها   ،  Moderna احليوية  التكنولوجيا  شركة  تزال  ال 
 ، مارس   16 يف   .Covid-19 لقاح  على  السباق  يف  متقدمة   ، ماساتشوستس 
من  فقط  شهرين  بعد   ،  mRNA-1273 لقاح  األول  احلقن  املتطوعون  تلقى 

.2020 بدء البحث يف يناير 

األولى  النتائج  فيه  أعلن  صحفًيا  بياًنا   Moderna أصدر   ، مايو   18 يف 
الوطني  املعهد  أجــراهــا  التي  األولـــى  للمرحلة  السريرية  للتجربة 
وسيطة  نتائج  هذه  كانت  إذا   .)NIAID( املعدية  واألمــراض  للحساسية 

، فهي إيجابية. فقط 

مناعي لقاح 

عند  بجرعات  حقنتني  تلقوا  الذين  املشاركني  بفوج  النتائج  وتتعلق 
100 ميكروغرام.  25 ميكروغرام وتلك التي تلقت حقنة واحدة بجرعات 
بعد خمسة عشر يوًما من احلقن األول ، كان لدى جميع املشاركني الذين 

ما   ، عاًما   55 و   18 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين   ، بالفعل  بياناتهم  تتوفر 
يكفي من األجسام املضادة يف الدم ليتم فحصها.

هذه  يف  األولــي.  التمنيع  من  يوًما   43 بعد  الثاني  الفحص  إجراء  مت 
كمية  فإن   ، لهذا  معزز.  مصل  جرعة  أقل  اختبار  الفوج  تلقى   ، األثناء 
مصل  يف  املوجودة  تلك  تعادل  املعادلة   SARS-CoV-2 املضادة  األجسام 
 100 حقن  أدى   ، جانبه  من   .Covid-19 من  شفاؤهم  مت  الذين  املرضى 
ميكروغرام إلى حتفيز جهاز املناعة بشكل كاٍف إلنتاج كمية من األجسام 

.Covid-19 املضادة أكبر من مصل املرضى الذين تعافوا من

يف  أيًضا   mRNA-1273 لقاح  من  جرعتان  بدأت   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
أو  للمقارنة  قابلة  تراترها  تكون  التي  احملايدة  املضادة  األجسام  إنتاج 

.Covid-19 أعلى من تلك املقاسة يف مصل املرضى الذين تعافوا من

هو  هل  ولكن   ، مناعًيا  يكون   Moderna صممه  الذي  اللقاح  أن  يبدو 
بشكل  احلقن  املشاركني  معظم  حتمل   ، الصحفي  للبيان  وفقا  آمن؟ 
التهاب  تسبب  ميكروغرام(   250( تركيًزا  األكثر  اللقاحات  تزال  ال  جيد. 

احمراري للجلد حول موقع احلقن يف ثالثة مشاركني.

الصيف السريرية األخيرة خالل فصل  املرحلة 

التي  السريرية  قبل  الدراسات  نتائج  حول  أيًضا   Moderna تتواصل 
أجريت يف الفئران. وقد أدى التطعيم إلى منع تكرار الفيروس التاجي يف 
املرحلة األولى  CoV - 2. وقال »نتائج   - املصابة بالسارس  القوارض  رئتي 
 mRNA-1273 باستخدام  التطعيم  أن  تثبت   ، مبكرة  كانت  وإن   ، املؤقتة 
بدءًا   ، طبيعية  عدوى  تسببها  التي  تلك  بحجم  مناعية  استجابة  يثير 
يف  األطباء  كبير   ،   tal zaks ميكروغرام«.   25 إلى  تصل  منخفضة  بجرعة 

مودرنا.

للصيدليات.   mRNA-1273 لقاح  لنقطعه  طويل  طريق  هناك  يزال  ال 
للمرحلة  السريرية  التجارب  يف  ميكروغرام   50 جرعة  اختبار  سيتم 
من  الثالثة  املرحلة   ، التسويق  قبل  األخيرة  اخلطوة  هناك  تزال  ال   .2
ميكن   ، األحوال  أفضل  يف  احملورية«(.  »الدراسة  )أو  السريرية  التجارب 

أن تبدأ يف يوليو املقبل.

باملطهرات.. للشوارع  اليومي  الرش  العاملية حتذر من  الصحة  منظمة 

غرار  على  بالشارع  املطهرات  رش  من  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت 
حسب  كورونا  فيروس  على  يقضي  ال  هذا  ألن  الدول  بعض  يف  يحصل  ما 
ايضا  واعتبرت  صحية،  مخاطر  على  وينطوي  مسؤوليها  أحد  تصريح 
19 مضيفة  املنظمة أن الشوارع واألرصفة ليست خزانات العدوى لكوفيد 
التهابات  يسبب  وقد  اإلنسان  بصحة  ضارا  يكون  قد  املطهرات  رش  أن 

جلدية أو يف العينني.

املغربية… للحكومة  اجتماعية  مقترحات  تقدم   CDT

مفتوحة  رسالة  يف  للشغل  الدميوقراطية  الكونفدرالية  كشفت 
أخرى  اجتماعية  ومطالب  املقترحات   تتضمن  احلكومة  لرئيس  وجهتها 
وبائية  ملوجة  واستعدادها  الصحية  املنظومة  تأهيل  من  الرفع  بينها  من 
وتوسيع  جناعة  أكثر  الوبائية  واملتابعة  للمراقبة  أنظمة  ووضع  جديدة  
دائرة  وتوسيع  جناعة  أكبر  الكتشاف  املخبرية  التحليالت  وعدد  دائرة 
رفع  لتطبيق  املجالي  مستوى  على  والتدرج  املخبرية  التحليالت  وعدد 
أضافت  كما  أيضا  والعمري  االقتصادي  املستوى  وعلى  الطوارئ  حالة 
كل  تنفيذ  و  بلورة  يف  محليا  النقابات  إشــراك  الضروري  من  أنه  أيضا 
استراتيجيات الوقاية واملساهمة يف احلفاظ على صحة وسالمة اجلميع.

ما  لفترة  العاجلة  والسياسية  االجتماعية  باملطالب  يذكر  اإلدريسي 
كورونا.. بعد 

الوطنية  للجامعة  الوطني  الكاتب  اإلدريــســي  رزاق  عبد  كشف 
ما  فترة  أن  املنصة  قناة  مع  له  تصريح  يف  الدميوقراطي  للتعليم/التوجه 
اقتصادية اجتماعية  و احلجر الصحي ستعرف أضرار كثيرة  بعد كورونا 
دولية  مطالب  عدة  بتحقيق  بدءا  بجدية  مواجهتها  من  والبد  وسياسية 
بسن  املغرب  يف  الضريبي  واإلصــالح  املديونية  إلغاء  بينها  من  ومحلية 
باسترجاع  وكذلك  الكبيرة  واملداخيل  اإلرث  على  الثروة  على  الضريبة 
األموال املنهوبة يف قطاع التعليم وغيره، وأضاف القيادي النقابي كذلك 
أن اجلائحة بينت أن هناك عدة قطاعات تضررت بفعل األزمة الصحية 
إقرار  أجل  من  جميعا  نضالنا  أهمية  بني  الذي  الشيء  التعليم  بينها  من 
التعليم  من  شعبنا  وأبناء  بنات  جلميع  وموحد  ومجاني  عمومي  تعليم 
ورجال  نساء  مطالب  حتقيق  إلى  باإلضافة  العالي  التعليم  إلى  األولي 
و  عامالت  مطالب  حتقيق  فيجب  الصحة  قطاع  يخص  فيما  أما  التعليم، 
ويجب  اخلاصة  الصحة  وتأمني  اشتغالهم  ظروف  وحتسني  الصحة  عمال 
بالضمان  مقرون  قار  وشغل  عمومي  ونقل  اجتماعي  سكن  توفير  أيضا 
ضرورة  وكذلك  الصحية  والتغطية  االجتماعية  واحلماية  االجتماعي 
احلرية  وضمان  حقيقية  دميوقراطية  إلقرار  املغربي  الدستور  تغيير 

الفعلية. واملساواة  االجتماعية  والعدالة 
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الواجهات  مختلف  يف  االنسان  وحقوق  احلريات  انتهاك  يستمر 
19،وهذه مناذج  ويف ظل قوانني الطوارئ التي تفرضها جائحة كوفيد 
فروع  بعض  ترصدها  كما  االنسان  وحقوق  باحلريات  للمس  صارخة 

اجلمعية املغربية حلقوق االنسان واملواقع االجتماعية. 

1 – احلريات العامة : 
 15 زوال يوم اجلمعة  الصادق بنعزوزي«  » عبد  املناضل  اعتقال  مت 
بني   « منطقة  شهدتها  التي  االحتجاجات  خلفية  على   2020 ماي 

تدجيت« ضد احملسوبية والزبونية يف توزيع املساعدات,

اجلمعية  عضوي  صباحا   2020 مــاي   17 يــوم  مفاجئ  استدعاء 
املغربية حلقوق االنسان » رشيد السعيد » و » رحو مندور » من طرف 

املركز القضائي الدرك امللكي ببني مالل 

باحملكمة  العامة  النيابة  ــام  ام الكتي«  عمر   « السيد  تقدمي   -
قائد  بها  تقدم  شكاية  بعد  بأزيالل   2020 ماي   18 يوم   االبتدائية 
قيادة » امنفري« يتهمه فيها بالتشهير يف مواقع التواصل االجتماعي 
يصف  فيديو  وأشرطة  والبالغات  البيانات  من  سلسلة  نشر  تتضمن 
وتوضح االختالالت التي عرفتها عملية توزيع املساعدات على ساكنة 

اجلماعة.

لألمن   االقليمية  باملنطقة  القضائية  الــشــرطــة  اســتــدعــاء   -
ببنسليمان يوم 19 ماي 2020 عضو  الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي  
على  وذلك  الفايد«   محمد   « بها  تقدم  شكاية  بعد  متلوف«  محمد   «
غثر تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل االجتماعي منذ 

مدة حتت عنوان » ما الفائدة من فتاوى غير الفائد » 

محمد   « الكبير  بالقصر  فبراير   20 حركة  نشطاء  احد  اعتقال   -
بتهمة  معطل  مجاز    2020 ماي   19 يوم  »مبيدو«   املعروف   « بردعة 
توثيق حاالت الشطط يف استعمال السلطة بالسوق الذي يكتسب منه 

قوته 

مت اعتقال الشاب  » علي البقالي »  مساء يوم 19 مايو 2020  مبارتيل 
وهو متجه القتناء الكمامة والفطور  

2 - قياد املغرب  يف زمن كورونا يتابعون تطبيق  سياسة »طحنمو« 

طرف  من  هوليودية   مطاردات  يصور  البديل  الشعبي  االعــالم   -
أعوان السلطة ورجال االمن  اجتاه املواطنني.

لشراء  ليال  خرج  الذين  وابنهما  أبوين  من  مكونة  أسرة  تقدمي  مت 
11 مايو2020 بتهمة  التحقيق  بابي اجلعد يوم  أمام قاضي  السجائر 
من  ابنهما  حماية  حــاوال  اللذين  والوالدين  الطوارئ  حلالة  خرقه 

الضرب .

عون سلطة  بالدائرة الثانية بابن جرير الرحامنة يعنف املواطنني 
أمام املإل ويأمر القوات املساعدة باعتقال مواطنني ، علما ان حضورهم 

جاء يف إطار االستقسار عن أسباب اقصائهم من لوائح الدعم.

املغربية  اجلمعية  مكتب  عضوا  تقدم   ميسور  مبقاطعة  قائدة 
السب  بتهمة  االبتدائية  احملكمة  وكيل  لدى  مبيسور  االنسان  حلقوق 
مت  وقد  اخلــوخ  عربات  مصادرة  بعد  والتحريض  واالهانة  والقدف 
متابعتهما يف حالة سراح مع أداء كفالة قدرها   10000 درهم وحددت 

اجللسة يف 27 |7| 2020

مسكني  ببني  االثنني  لقيادة  التابع  مقدم«   « برتبة  سلطة  عون 
يعتدي على مواطن بالضرب مما أدى الى جرحه على مستوى الوجه.

السيد  الليلي  ــارس  احل يعتقل  رشيد  مــوالي  منطقة  أمــن  رئيس 
من   مجموعة  طرد  مت  بعدما   2020 يونيو   12 يوم  غياتي«   زكرياء   «

الوزانة  ملادة البصل من مكان اشتغالهم 

شرطة العيون تستدعي الرفيق » محمد جمور يوم 18 مايو 2020 
للمثول أمامها 

- عون سلطة بامللحقة االدارية الزرقطوني يعتدي بوحشية على 
مطالبته  أثناء   « وفيق  محمد   « سنة    92 عن  عمره  يزيد  مسن  شيخ 

بالدعم املخصص االسم املعوزة وذلك يوم 19 مايو 2020 

السلطات احمللية تتالعب  مبصير املواطنني  » بايت اعميرة« ومتيز 
بينهم يف توزيع  رخص التنقل خارج االقليم 

عون سلطة يوزع املساعدات على احملتاجني واملتضررين املنتمني إلى 
فئات تعاني الهشاشة االجتماعية بشكل متييزي وتسود هذه العملية 
»االرجتالية وسوء التسيير والضبابية«، مما أدى الى تنظيم احتجاج 

ليلي مبقاطعة » جنان الورد » 

-  كورونا تعمق ازمة سكان املغرب:

وضعية  عن  الرسمية   وغير  الرسمية   التقارير  حتدثت  لطاملا     
صنف  بعضها  إن  بل  املغرب  سكان  أغلبية  منه  يعاني  الذي  التدهور 

املغرب ضمن البلدان املؤهلة لالنفجار ، وجاءت كورونا لتفجرها 

احتجاجية  وقفة    2020 مايو   14 يوم  بركان  اقليم  سكان  نظم 
القناة  بتتها  التي  الكاذبة  بالتصريحات  ينددون  االقليم  عمالة  أمام 
املغربية الثانية التي ادعت أن مليون قفة كمساعدة  وزعت يف املدينة ، 

احتجاج سكان منطقة » اكمير بايت عباس » اقليم أزيالل  بتاريخ 17 
ماي 2020 على عدم التوصل بالدعم املالي املخصص لآلسر املتضررة 

يف اطار نظام »راميد »  من كوفيد 19

 2020 يونيو   17 االحد  يوم  احلسني«  عطار   « السيد  مواطن  وفاة 
مبقر قيادة الصهريج متاللت  قهرا حيث ظل مرابطا هناك طيلة اليوم 

احتجاجا  على عدم توصله بالدعم املخصص لالسر املعوزة .

 : القوانني  تطبيق  يف  االستبداد  طبائع  تسترد  املساعدة  القوات 
قامت القوات املساعدة بطنجة بسب وتعنيف نائب وكيل امللك يوم 15 
مايو رغم تقدميه لهويته حيث مت  نقله الى سيارتهم التابعة ملصلحة 

القوات املساعدة قبل ان  قبل ان يتم التدخل لالفراج عنه.

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


