
افتتاحية

  أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ  الصحية

2

5

االنتهاكات : رضب الحريات العامة
8

 األوضاع االجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية

النـشـرة

نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف األسبوع : االثنني واخلميس

العدد: 7    - اخلميس 7 ماي 2020 

 رصاع متواصل نحو املجتمع البديل ... 
املــتــرتــبــة عن  تــعــمــقــت األزمـــــات 
اجتياح كورونا فيروس، ملختلف بلدان 
الرأسماليني  ــام  أوه العالم.فانهارت 
ملموس  ــع  واق صخرة  على  وتكسرت 
هذه  كــل  ــى  ال العالم  ــادوا  قـ مــن  ــم  وه
ــر والــتــهــديــدات املــتــربــصــة  ــاط ــخ امل
البيئي.فكأمنا  ومحيطه  بــاالنــســان 
موحدة  عملة  على  أصبحنا  قد  نحن 
19«يف  اسمها:«كوفيد  عامليا  متداولة 
ذلــك،أن  الــى  يحتاج  ملن  جديد  دليل 
النيوليبرالية  وسياساتها  الرأسمالية 
ــراب  اخل هــي  الــشــعــوب  على  املعممة 
مؤكدة  حقيقة  هذه   . احملقق  والدمار 
أن  األلباب...غير  أولي  فيها  يتنازع  ال 
لها  التي ليس  عمق وحدة هذه األزمة 
عواصفها  نوعيتها،ستأتي  يف  مثيل 
أوضاع شعوب  أوال وقبل كل شيء،على 
الطبقة  مقدمتها  ويف  التابعة  البلدان 
واملفقرين. الكادحني  وعموم  العاملة 

ــات  ــركـ حـ تــــراجــــع  أن  صـــحـــيـــح 
تصاعد  يوازيه  العاملية،كان  التحرر 
بــاذكــاء  الرأسمالية  الــعــوملــة  هــجــوم 
التخريبية  سياساتها  احلروب،وتعميم 
الى  الهادف  واعالمها  ثقافتها  وسيادة 
ارهــاب  الــى  الشعوب  مقاومة  حتويل 
واحــتــاللــهــا الــعــســكــري والــتــدخــل يف 
االنسان.فهل  حلقوق  حماية  شؤونها 
ضرباتها  وتــوالــي  الرأسمالية  تعمق 
متصاعدة،يعني  وبوثيرة  متسلسلة 
للقوى  انــتــصــار  ــه  أنـ حــتــمــي  بــشــكــل 
فرصة  هي  لألمبريالية؟أم  املناهضة 
مشاريع  مــن  أكــثــر  لتباري  متجددة 
بتأمل  األمر  يتعلق  ممكنة؟ال  وبدائل 
من  ينطلق  ال  أنه  مجرد،كما  فلسفي 
حتاليل  هــي  مــتــصــوفــة.بــل  متنيات 
ــني تــطــور  ــوان ــق عــلــمــيــة ودراســــــات ل
من  طياته  يف  يحمل  ومــا  الــرأســمــال 

تناقضات.

للتعايش  امكانية  ال  أنه  حيث  ومن 

بني مشاريع طبقية بورجوازية وأخرى 
ملشروع  اال  املجال  يتسع  بروليتارية،ال 
واحد يتبوأ قيادة املجتمعات وشعوبها 
الذي  املشرق.فالبديل  املستقبل  الى 
جديد  من  الفرص  كل  أمامه  تفتحت 
توحش  أنقاض  على  آخر  عالم  لبناء 
من  يتمكن  الذي  املشروع  الرأسمال،هو 
النظام  حتكم  التي  التناقضات  حتليل 
قائمة  انتاج  عالقات  بني  الرأسمالي 
عليه،ميلك  االنــتــاج.وبــنــاء  وقـــوى 
ــل مــقــومــات  ــي كـ ــراكـ ــتـ ــر االشـ ــك ــف ال
من  احلرب  هذه  يف  باالنتصار  التتويج 
الرأسمالية  من  العالم  تخلص  أجــل 
الفتاكة،شريطة  وأمراضها  بطفيلياته 
احلركة  ومساهمات  اجلهود  تكاثف 
أممــيــة  يف  والــشــيــوعــيــة  الــعــمــالــيــة 
ــذا املــشــروع  ــادة بــنــاء ه جــديــدة العـ
أدوات  بناء  شريطة  أيضا  املتجدد. 
السياسية  الضرورية  الطبقي  الصراع 
ــى رأســهــا  ــل مــنــهــا واالجــتــمــاعــيــة وع
كفاح  تنظم  التي  العمالية  النقابة 
االســتــغــالل. ــد  ض الــعــامــلــة  الطبقة 
املستقل  احلزب  بناء  وذاك  هذا  وقبل 
الطبقة  مطامح  عن  سياسي  كتعبير 
ــا  ــه ــني.ان ــادح ــك ــة وعـــمـــوم ال ــل ــام ــع ال
مجابهات  ستعرف  مركبة  ســيــرورات 
طبقية  ومقاومات  وسياسية،  فكرية 
وثورات  لثورات  وجزر  مد  بني  عنيفة 
املشروع  لفائدة  نتائجها  تكون  مضادة 
الكفيل  ــا،  ــوح وض األكــثــر  السياسي 
املناسبة  والبرامج  التكتيك  بصياغة 
االمد،الزاحة  الطويلة  البناء  لعملية 
سيعقب  وما  الرأسمالي  االنتاج  منط 
املشروع  ظل  يف  حتى  باقاياه  من  ذلك 
يتحقق  أن  ــى  ال البديل  االشــتــراكــي 
القضاء  يف  املتمثل  االرقـــى  البديل 
القهر  وأدوات  الطبقات  مجتمع  على 
وقيام  واالستبداد  لالستغالل  الطبقي 

واملساواة. والعدالة  السلم  مجتمع 
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بالعرائش السمك  كوميس«لتصبير  »خيل  شركة   -  1

يف  بالعرائش˛  للشغل  املغربي  لالحتاد  احمللي  االحتــاد  طالب 
2020˛بتمديد  ماي   03 يف  مؤرخة  اإلقليم  لعامل  وجهها  رسالة  
تستعد  الشركة  إدارة  بان  علم  بعدما  أخر  أسبوع  ملدة  املعمل  اغالق 
التوقف  من  أسبوعني  بعد  املقبل  األسبوع  بداية  العمل  الستئناف 
بسبب وباء كورونا˛معتبرا أن عملية فتح املعمل من جديد يجب أن 
التحليالت  تعميم  منها  وصارمة  فعلية  احترازية  إجراءات  تسبقها 
قصد  االجتماعيني  الشركاء  بني  موسع  اجتماع  وعقد  املخبرية˛ 
عدم  على  احلرص  اجل  من  ومضبوطة  واضحة  عمل  خطة  وضع 
وخارجه   املعمل  داخل  التعقيم   لتتبع  جلنة  وخلق  الوباء˛  انتشار 
احترام  مع  النقل  وسائل  بجميع  العمال/ات  تنقل  وأثناء  قبل 
العمل  وحدات  داخل  األمان  مسافة  احلافالت˛وخلق  داخل  املسافة 

العطل. من  لالستفادة  العمال/ات  أمام  مفتوحا  الباب  ˛وترك 

إلى  حتولت  بالعرائش  الشركة  هذه  وحــدات  التذكير  ويجب 
بسبب  اإلقليم  وساكنة  العمال/ات  وسط  كورونا  وباء  لتفشي  بؤرة 
من  للوقاية  الضرورية  االحترازية  لــإجــراءات  احترامها  عــدم 
العمال/ وحياة  صحة  حساب  على  األرباح  مراكمة  مفضلة  الوباء 

ات. 

البناء 2 - عمال 

وتهميشا˛  هشاشة  األكثر  العاملة  الطبقة  فئات  من  البناء  عمال 
تفتقر  ظروف  يف  زهيدة  وبأجور  االستغالل  أنواع  ألبشع  تتعرض 
والصحة˛ومحرومة  والوقاية  السالمة  و  العمل  وسائل  ابسط  إلى 
والتغطية  االجتماعي  كالضمان  الشغلية  احلــقــوق  ابسط  مــن 
الشغل  حـــوادث  عــن  والــتــامــني  العائلية  والتعويضات  الصحية 
املقاوالت  معظم  الن  الشغل  مدونة  تشملها  وال  وغيرها.  والعطل 
االجتماعي˛  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بالعمال  تصرح  ال 
وخصوصا  قانونية  حماية  أية  من  يحرمهم  مما  كمياومني  وتشغلهم 
مهيكل  غير  قطاع  يف  كثيرة  وهي  الشغل˛  حلوادث  تعرضهم  عند 
الشغل˛مما  مفتشية  طرف  من  احلقيقية  للرقابة  خاضع  وغير 
مورد  فقدان  بعد  وألسرهم  لهم  رهيبة  إنسانية  ماسي  يف  يتسبب 
أو  شل  أو  البناء  ورش  يف  أنفاسه  لفظ  بناء  عامل  من  العيش.فكم 
وقع  ما  .ولعل  ذويه  وحقوق  حقوقه  وضاعت  أعضاءه  احد  فقد 
اوراش  احــد  من  اخلامس  الطابق  من  سقط  الــذي  البناء  لعامل 
تصيب  التي  للماسي  البارزة  األمثلة  ملن  بالشلل   وأصيب  البناء 
هذا  تصريح  فحسب  جحيم.  إلى  حياتهم  وحتــول  البناء   عمال 
اتصال  أي  وقطع  املشغل  له  تنكر  فقد   « تيفي  »شوف  ملوقع  العامل  
لشراء  مالية  إمكانيات  بــدون  وحيدا  مصيره  يواجه  وتركه  به 
التي  اليومية   الصحية  العناية  تكاليف  وواداء  وللترويض  األدوية 

املمرضني. احد  من  يتلقاها 

باها ايت  باشتوكة  الزراعية  العاملة  الطبقة   -  3  

» سواس«بانزكان   - شركة 

االممي  عيدها  العاملة  الطبقة  فيه  تخلد  الــذي  الوقت  يف 
النقابي  التنظيم  حرية  يف  احلق  بضرب  »ســواس«   شركة  قامت  
الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  اجلهوي  للفرع  بالغ  .فحسب 
هذه  إدارة  أقدمت   2020 ماي   2 يف  مؤرخ  ماسة  بسوس   ) ش  م  ا   (
املكثف  وباستغاللها  النقابي  للعمل  مبحاربة  ˛واملعروفة  الشركة 
عضوين  وتوقيف  النقابي  املكتب  من  عضوين  طرد  للعمال˛على 
آخرين ملدة أربعة أيام بضيعة » سواس انشادن« بإقليم شتوكة ايت 
 2020 فبراير  شهر  يف  العام  الكاتب  طردت  أن  لها  سبق  بعدما  باها 
الشديدة  وإدانته  العمال  مع  تضامنه  عن  اجلهوي  الفرع  عبر  .وقد 
للعمال  مساندته  معلنا  العاملة  الطبقة  على  الشرس  الهجوم  لهذا 
األشكال  ولكافة  الشركة  ــام  أم اعتصامهم  ــرار  ق يف  املــطــروديــن 
التنظيم  يف  حقهم  عن  دفاعا  الضيعة  عمال  يقررها  التي  النضالية 

كورونا. فيروس  من  وللحماية  أوضاعهم  وحتسني  النقابي 

الفرنسية صوبروفيل«  شركة«   -

ماي   5 الثالثاء  يوم  باها   ايت  باشتوكة  الشركة  عمال/ات  قام 
استفادتهم/ عدم  على  احتجاجا  الشركة  مقر  امام  بوقفة   2020
بسبب  ابريل  شهر  عن  العمل  عن  التوقف  عن  التعويض  من  هن 
الوطني  الــصــنــدوق  لــدى  بهم/هن  الشركة  إدارة  تصريح  عــدم 
للضمان االجتماعي . وقد حضرالى عني املكان قائد املنطقة الذي 

2020 يف حواره مع العمال. 11 ماي  وعد بحل املشكل قبل 

باشتوكة  جتريبيتني  ضيعتني  متلك  فشركة«سواس«  لإشارة 
صعبة  جد  ظروف  يف  عامل   100 من  أزيد  فيها  يشتغل  باها˛  ايت 
والكمامات  والقفازات  العمل  كمالبس  العمل  وسائل  غياب  حيث 
العمال  تصريحات  حسب  وغيرها  والنظافة  التعقيم  ووســائــل 
وحشرات  الفالحية  املبيدات  بيع  يف  ايضا  الشركة  .وتتاجرهذه 

البيولوجية. املعاجلة 

ببركان للنظافة  »افيردا«  شركة  عمال   -  4

للنظافة  فــيــردا«   « شركة  لعمال  النقابيان  املكتبان  ــدر  اص
للشغل  املغربي  ــاد  االحت من  كل  لــواء  حتت  واملنضويان  ببركان  
مؤرخ  العام  ــرأي  ال إلــى  بيانا  باملغرب   للشغالني  العام  واالحتــاد 
شهر  باجرة  العمال  توصل  عدم  فيه  يخبران   ˛2020 ماي   04 يف 
وسائل  والسيما  العمل  يف  والسالمة  الصحة  شروط  وانعدام  ابريل 
والقفازات  والكمامات  اآلليات  كتعقيم  كورونا  فيروس  من  الوقاية 
العمل  آليات  اهتراء  من  فيه   ويشتكون  املتكررة.  التنبيهات  رغم 
املصابون  إثرها  على  ينقل  والتي  الشغل  حــوادث  يف  يتسبب  مما 
تأخر  على  عالوة  بركان  مدينة  عوض  للعالج  وجدة  مدينة  إلى 
يف  الشركة  إدارة  متاطل  وأيضا  التامني  مستحقات  استخالص 

العمال. ممثلي  مع  حوله  املتفق  البروتوكول  توقيع 

مسؤولية  القطاع  عن  املسئولني  جميع  النقابيان  املكتبان  وحمال 
الى  احلية  والقوى  الشرفاء  جميع  .ودعيا  األوضاع  إليه  ستؤول  ما 

معركتهم. يف  العمال  ومساندة  دعم 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني



العدد : 7 

اخلميس 7 ماي 2020  3الـنـشـرة
حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

للكبالج »يازاكي«  شركة  عمال   -  
صفحته  عــلــى   3 رقـــم  بــيــان  يـــازاكـــي   عــمــال  ــاد  احتـ ــدر  اصـ
اإلجراءات  اجتاه  العمال  جميع  بسخط  فيه  يخبر  بالفيسبوك  
مكتسباتهم   لضرب  الشركة  إدارة  بها  قامت  التي  الالمسؤولة 
املرحلة  لهاته  باستغاللها  قــدمــوهــا   الــتــي  التضحيات  ــل  وك
بكافة  فيه  كورونا.ويهبب  فيروس  انتشار  يف  املتمثلة  احلرجة 
لالستعداد  والقنيطرة  ومكناس  بطنجة  الشركة  بفروع  العمال 

املقبل. ماي   12 من  ابتدءا  نضالية  معركة  يف  للدخول 

يف  نشاطها  استئناف  عن  أعلنت  قد  »يازاكي«  شركة  أن  نشير 
املدن  إلى  إقامتهم  مناطق  من  العمال  نقل  وقررت  املقبل  األسبوع 
اخلاصة  نقلها  وسائل  عبر  اإلنتاجية  وحداتها  بها  توجد  التي 
فيروس  انتشار  من  يتخوفون  الذين  العمال  وسخط  تذمر  وسط 

أخرى. شركات  يف  حدث  كما  وسطهم  كورونا 

بطنجة  SEBN/MA شركة   
الــيــابــانــيــة  للمجموعة  فـــرع  الــشــركــة˛وهــي  هـــذه  أعــلــنــت   
االلــكــتــرونــيــة  ــال  ــب احل صــنــاعــة  يف  »ســومــتــومــو«˛مــتــخــصــصــة 

وتشغل  بطنجة˛  احلــرة  املنطقة  يف  السيارات˛توجد  لصناعة 
 2020 ماي   5 من  ابتدءا  نشاطها  استئناف  عن  عامل˛   4500
حتت  سيكون  األسباب  من  سبب  وآلي  غياب  أي  أن  من  محذرة 

العمل. من  التسريح  ذلك  يف  مبا  العقاب   طائلة 

من  الفيسبوك˛  يف  صفحتهم  حسب  الشركة˛  عمال  ويشتكي 
منتصف  يف  نشاطها  توقف  منذ  ألجورهم  الشركة   أداء  عدم 
الوطني  الصندوق  من  تعويض  بأي  يتوصلوا  ولم  مــارس   شهر 

االجتماعي. للضمان 

 SE BORDNETZ رشكة 

يف  ومتخصصة  بطنجة  ــرة  احل باملنطقة  تتواجد  شــركــة    
 3000 حوالي  تشغل   . للسيارات  الكهربائية  احلبال  صناعة 

منذ  توقفت  أن  بعد   /.30 بنسبة  نشاطها  .استأنفت  عامل 
أجــور  مــن   ./.70 تــأديــة  أســاس  على  الصحي  احلــجــر  تطبيق 

. ل لعما ا

 PSA شركة  بالقنيطرة   
»بوجو«  الفرنسية  للمجموعة  التابعة   الشركة  هذه  أعلنت   
بوحدتها  العمل  استئناف  عن  السيارات  صناعة  يف  متخصصة 
األربعاء  يوم  من  ابتدءا  تدريجي  بشكل  بالقنيطرة  اإلنتاجية 

2020 ماي  6

البيضاء بالدار  »مافودير«  رشكة   -  

احلجاري  محمد  العامل  من   التخلص  الشركة  هذه  أرادت  
أو  الطرد  بني  إيــاه  مخيرة  سنوات   سبع  منذ  لديها  حلام  وهو 
متشبثا  رفضه  ما  زهيد.وهو  مبلغ  مقابل   استقالته  تقدمي 
مبعية  الشغل  ملفتشية  شكاية  ــع  رف عــزمــه  ومعلنا  بحقوقه 
واجلمعية  البيضاء  بالدار  الشغلية  للحقوق   « التقاطع  »شبكة 

البرنوصي. بفرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

النقابات  مع  املشاورات  إلطالق  يستعد  عاجل...أمزازي 
الدراسي املوسم  مصير  يف  احلسم  أجل  من 

الصحي  احلجر  رفــع  يف  احلسم  موعد  مــاي   20 اقــتــراب  مــع 
الوطنية  التربية  وزارة  تعيش  متديده،  أو  املغاربة  على  املفروض 
املوسم  مصير  يف  باحلسم  مطالبة  ألنها  عليها،  حتسد  ال  أوضاعا 

زمنيا. االنتهاء  على  شارف  الذي  الدراسي 

إلطــالق  الوطنية  التربية  وزارة  الصدد،تستعد  هــذا  ويف 
مستقبل  حــول  والنقابات  التربويني  الفاعلني  مــع  مــشــاورات 

الصحي. احلجر  حالة  استمرار  ظل  يف  الدراسي  املوسم 

مقترحاتها  لتقدمي  استعدادها  عن  النقابات  من  عدد  وعبرت 
يف  معظمها  تشترك  حيث  الوصية،  للوزارة  تقدميها  أجل  من 

: خيارات  ثالث 

عن  الكشف  مــع  اإلشــهــاديــة  الــســنــوات  تالميذ  ــودة  ع  •  
محدد. وقت  يف  النتائج  إعالن  و  املعدالت  إحتساب  طريقة 

على  التشديد  مع  واحدة  دفعة  املستويات  جميع  رجوع   •  
مارس   16 يوم  توقفت  حيث  من  الدروس  جميع  انطالق  ضرورة 
اإلعالن  مع  املستمرة  املراقبة  مواقيت  جدولة  إعادة  و  املاضي 

الدراسية. للسنة  التعديلي  املقرر  عن 

كل  اعــتــبــار   .. الــصــحــي  احلــجــر  ــرار  ــم ــت اس ــة  حــال يف   •  
حيث  بكالوريا  الثانية  تالميذ  باستثناء  ناجحني  املتمدرسني 
املقبل. )أخبارنا  شتنبر  بــدايــة  يف  االمــتــحــانــات  إجـــراء  يتم 

الرباط(  ــ  املغربية 
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عاطل  ألف  و200  مليون   : للتخطيط  السامية  املندوبية 
باملغرب

على  البطالة  معدل  بأن  للتخطيط،  السامية  املندوبية  أفادت 
األول  الفصل  خالل  املائة  يف   10.5 بنسبة  ارتفع  الوطني  املستوى 
السنة  من  الفترة  النفس  يف  املائة  يف   9.1 مقابل   2020 سنة  من 

املاضية.

الشغل  سوق  وضعية  حول  إخبارية  مذكرة  يف  املندوبية،  وأبرزت 
تزايد  العاطلني  عدد  أن  احلالية،  السنة  من  األول  الفصل  ،خالل 
ألف    165 ب  ارتفع  إذ  الوطني،  املستوى  على  شخص  ألف   208 ب 
وانتقل  الــقــروي،  بالوسط  ألــف  و43  احلــضــري  بالوسط  شخص 
الفصل  ونفس   2019 سنة  من  األول  الفصل  بني  ما  العاطلني،  عدد 
عاطل،  ألف  و292  مليون  إلى  ألف  و84  مليون  من   ،2020 سنة  من 
1ر19  بـنسبة  للعاطلني  اإلجمالي  احلجم  يف  ارتفاعا  بذلك  مسجال 

الوطني. املستوى  على  املائة  يف 

بني  البطالة،  معدل  انتقل  ذاته،  املصدر  يضيف  لذلك،  ونتيجة 
احلضري  بالوسط  املائة  يف  1ر15  إلى  املائة  يف  3ر13  من  الفترتني، 
إلى  مشيرا  القروي،  بالوسط  املائة  يف  9ر3  إلى  املائة  يف  1ر3  ومن 
الشباب  صفوف  يف  سجلت  البطالة  معدالت  يف  االرتفاعات  أهم  أن 

ولــدى  نقطة(،  )9ر3  سنة  و24   15 بــني  مــا  أعــمــارهــم  املــتــراوحــة 
نقطة(،  )3ر2  سنة  و34   25 بني  ما  أعمارهم  املتراوحة  األشخاص 
الذكور  ولدى  نقطة(،  )9ر1  شهادة  على  احلاصلني  األشخاص  ولدى 

نقطة(. )6ر1 

على  سجلت  البطالة  معدالت  أعلى  أن  إلــى  املــذكــرة  وأشـــارت 
املائة  يف  3ر9  مقابل  املائة  يف  )3ر14  النساء  صفوف  يف  اخلصوص 
15 و24 سنة )8  املتراوحة أعمارهم ما بني  الرجال(، والشباب  لدى 
سنة   25 البالغني  األشخاص  لدى  املائة  يف  2ر8  مقابل  املائة  يف  ر26 
املائة  يف  6ر3  مقابل  املائة  يف  )8ر17  الشهادات  وحاملي  فوق(  فما 

على شهادة(. الذين ال يتوفرون  لدى األشخاص 

البحث  طور  يف  هم  املائة(  يف  )7ر50  العاطلني  نصف  أن  وأضافت 
املائة  يف  و63  للرجال  بالنسبة  املــائــة  يف  )4ر44  شغل  أول  عــن 
يف  هم  املائة(  يف  )1ر66  العاطلني  ثلثي  أن  كما  للنساء(.  بالنسبة 
بحث عن الشغل ملدة تعادل أو تفوق السنة )1ر62 يف املائة بالنسبة 

للنساء(. بالنسبة  املائة  يف  و74  للرجال 

املائة من العاطلني هم يف وضعية  4ر30 يف  ، فإن  ومن جهة أخرى 
املشغلة. املؤسسة  نشاط  لتوقف  أو  العمل  من  للطرد  نتيجة  بطالة 

املكتب  لتوصيات  طبقا  أنه  املندوبية  ذكرت  أخــرى،  جهة  ومن 
إطار  يف  املعتمد  الناقص  الشغل  مفهوم  يشمل  للشغل،  الدولي 
األول  يرتبط  أساسيني،  مكونني  التشغيل  حول  الوطني  البحث 
مالءمة  عدم  أو  الكايف  غير  بالدخل  والثاني  العمل  ساعات  بعدد 

والتكوين. املؤهالت  مع  الشغل 

بعدد  املرتبط  الناقص˛  ˛الشغل  األول  املكون  يخص  وفيما 
النشيطني  عــدد  انتقل  فقد  املندوبية،  تضيف  العمل،  ساعات 
 2019 سنة  من  األول  الفصل  بني  ما  النوع،  هذا  حالة  يف  املشتغلني 
شخص.  ألف   443 إلى  ألف   394 من   ،2020 سنة  من  الفصل  ونفس 
العمل  ساعات  بعدد  املرتبط  الناقص  الشغل  معدل  بذلك  وانتقل 

1ر4 يف املائة. 6ر3 يف املائة إلى  من 

حالة  يف  املشتغلني  النشيطني  عــدد  أن  ــه  ذات املــصــدر  وواصـــل 
الشغل  أو عدم مالئمة  الكايف  بالدخل غير  املرتبط  الناقص  الشغل 
شخص،  ألف   511 إلى  ألف   649 من  انتقل  والتكوين،  املؤهالت  مع 
7ر4  إلى  املائة  6 يف  الناقص من  الشغل  النوع من  وانتقل معدل هذا 

املائة. يف 

املشتغلني يف حالة  النشيطني  أن حجم  املذكرة،  وإجماال، تضيف 
على  ألف   954 إلى  ألف  و43  مليون  من  انتقل  بشقيه  ناقص  شغل 
ومن  باملدن،  شخص  ألف   531 إلى  ألف   533 من  الوطني،  املستوى 
الشغل  معدل  انتقل  وهكذا،  بالبوادي.  ألــف   423 إلــى  ألــف   510
املائة،  يف  8ر8  إلى  املائة  يف  7ر9  من  الوطني  املستوى  على  الناقص 
يف  7ر10  ومن  احلضري  بالوسط  املائة  يف  7ر8  إلى  املائة  يف  8ر8  من 

القروي. املائة بالوسط  9ر8 يف  إلى  املائة 

السكان  مــن  املــائــة  يف  1ر86  يــقــارب  مــا  أنــه  املندوبية  وأشـــارت 
النشيطني يف وضعية شغل ناقص هم ذكور و3ر44 يف املائة يقطنون 
سنة،   30 عن  أعمارهم  تقل  شباب  املائة  يف  و3ر34  القروي  بالوسط 
يتوفرون  املائة  يف  و8ر14  الشهادات،  حاملي  من  هم  املائة  يف  و3ر47 

عليا. شهادة  على 

البيضاء بالدار  الشبع  بعني  األحذية  لصنع  شركة 

لصناعة  بشركة  كورونا  بفيروس  إصابة  حالتي  تسجيل  مت   
العمل  عن  التوقف  إلى  بالعمال/ات  دفع  مما  السبع  بعني  األحذية 

واملطالبة

للموقع  الــعــمــال/ات  تصريحات  .وحــســب  التحاليل   بــإجــراء 
لهم/ الترخيص  يرفض  الشركة  رب  فان  اليف«  ميديا  االلكتروني« 
يف  بالطرد  إياهم/هن  مهددا  الفيروس  حول  التحاليل  بإجراء  هن 
التدابير  تتخذ  لم  الشركة  أن   .كما  العمل  استئناف  عدم  حالة 
من  سواء  العمال/ات  وسالمة  صحة  لضمان  الضرورية  االحترازية 
ومسافة  املصنع  وتعقيم  والكمامات  النظافة  وسائل  توفير  حيث 
إلى  تلجا  الشركة  إدارة  فان  أيضا  تصريحاتهم/هن  .وحسب  األمان 
املراقبة  جلان  زيارة  أثناء  أمرها  انكشاف  لتجنب  املراوغة  أسلوب 
للمصنع من خالل إخفاء العمال وإطفاء األضواء يف بعض األماكن.  
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... اجلوع  يعانون  اجلبلية  إملشيل  منطقة  رحل   : ميدلت 

ترابيا  التابعة  اجلبلية،  املشيل  منطقة  من  متطابقة  مصادر  ــادت  أف
مبواشيهم  الترحال  اتخذوا  الذين  الرحل  من  مجموعة  أن  ميدلت،  إلقليم 
خاصة  الشرقي،  الكبير  األطلس  سلسلة  يف  لهم  هما  والعشب  الكأل  على  بحثا 

... وتنغير، أضحى اجلوع يهددهم  إقليمي ميدلت  الترابية بني  يف احلدود 

وأضافت، ذات املصادر، أن مدخرات الرحل قد نفذت بسبب إغالق األسواق 
األسبوعية يف وجههم، التي كانوا يبيعون فيها املواشي من أجل التزود باملواد 

األساسية. الغذائية 

الدقيق  من  كيس  تقسيم  الى  اليوم   األوضــاع  بهم  وصلت  الرحل  فهؤالء 
25 كيلو غرام على ثالثة أسر ألنهم ال ميلكون ثمن ثالثة أكياس..  الذي يزن 

فهل من منقذ؟؟ )هبة زووم(

العالي:  للتعليم  الوطنية  النقابة  يف  التقدميني  الباحثني  االساتذة  تيار   
19 2020 يف ظل »احلجر الصحي« بسبب »جائحة كوفيد  بيان فاحت ماي 

مجال  يف  العمومي  للمرفق  احليوي  الدور  على  احلالية  الظروف  ...أبانت 
االستجابة  على  اجلاد  االنكباب  ضرورة  وعلى  واخلدمات،  والتعليم  الصحة 
وعلى  ــراء،  االجـ وعــمــوم  العاملة  للطبقة  املشروعة  للمطالب  احلقيقية 
التضامني  الطابع  جتسد  بصفة  والكادحات  بالكادحني  الفعلي  االهتمام 

وتداعياته... كورونا  وباء  من  تعاني  التي  الشعبية  الفئات  مع  املستدام 

يف  التقدميني  الباحثني  االساتذة  تيار  فإن  املزرية،  االوضــاع  هذه  امــام 
: العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة 

ورجال  نساء  ...ويحيي  االممي  عيدها  يف  العاملة  الطبقة  عاليا  ...يحيي 
عبر  باملسؤولية  العالي  حسهم  عن  أبانوا  الذين  أسالكه  بجميع  التعليم 
لتالمذتهم  الرقمية  املواكبة  أجل  من  واملعنوية  املادية  طاقاتهم  تسخير 
على  جديد  من  يؤكد  احلضوري.   التكوين  أهمية  على  التأكيد  مع  وطلبتهم، 
واالكتفاء  الغذائي  واالمن  الطبي  املجال  يف  خصوصا  العلمي  البحث  أهمية 
بسحب  ...ويطالب  االمبريالية  للدوائر  التبعية  منطق  عن  بعيدا  الذاتي 

...22/20 القانون  مشروع 

يف  الغليظة  العصا  سياسة  يدين  البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  بيان   
املواطنني  مع  التعامل 

واملواطنات  املواطنني  أمــام  احلياة  مناحي  لكافة  املستمر  اإلغــالق  أمــام 
كحلول  لهم  قدم  ما  وانعدام  بل  قلة  وأمــام  الشعبية  األحياء  سكان  خاصة 
وأسباب  انتماؤها  معروف  جمعيات  بها  تقوم  التي  الصدقات  مثل  من  ترقيعية 
لقمة  عن  بحثا  اخلروج  على  مرغمني  انفسهم  املواطنون  هؤالء  وجد  نزولها؛ 
الشرس  بالقمع  السلطات  واجهته  ــذي  وال وأســرهــم  ألبنائهم  كــرمي  عيش 

. والتنكيل 

للتحطيم  النارية  دراجته  تعرضت  والذي  السمك  لبائع  وقع  ما  ذلك  ومن 
ورقص قائد املنطقة بحذائه السلطوي فوق أسماكه املتناثرة على األرض ...

الصندوق  من  االستفادة  يف  حقها  عن  لتسأل  جــاءت  التي  والسيدة   ...
ذلك  بدل  لتنال  الوطن  هذا  يف  واملهمشني  الفقراء  على  يوزع  أن  فيه  املفروض 

... صفعات من يد قائد متسلط 

كسرت  حيث  البيضاء  الدار  من  مناطق  عدة  يف  املشهد  هذا  نفس  وتكرر 
تتفنن  بتهمة  السجن  يف  ببعضهم  وزج  سلعهم  وشتت  املتجولني  الباعة  عربات 

محاضرها. تلفيق  يف  السلطة 

انهال  السلطة حيث  استعمال  الشطط يف  املناطق من  ولم تخل منطقة من 

خرق  تهمته  مواطن  اطــراف  كل  على  احلديدي  بحزامه  بالبرنوصي  قائد 
احلدث. بتصوير  قام  من  اعتقل  كما  الصحي  احلظر 

السافرة  باالنتهاكات  نندد  إذ  البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  يف  إننا 
القانون  وخرق  عليهم  املتكررة  واالعــتــداءات  واملواطنات  املواطنني  حلرمة 

وزنا... لقوانينها  تقيم  ال  دولة  وضعته  الذي 

قائد  االنسان:  حلقوق  املغربية  اجلمعية   : )البرنوصي(  البيضاء  الدار 
القانون   فوق 

وباعة  املتجولني  الباعة  ضد  احملمدي  باحلي  امللحقة  قائد  اعتداء   ...
اخلضر والفواكه بسوق بازل حيث قام باالعتداءات اجلسدية على مجموعة 
واعتقال  منازلهم  امــام  الرابضة  عرباتهم  تكسير  بعد  الباعة  هــؤالء  من 
والسب   املساعدة  القوات  سيارة  سير  عرقلة  منها  باطلة  بدعاوي  بعضهم 
اعتقال  ايضا  يف  تادية عملهم وقد تسبب شططه هذا  اثناء  واهانة موظفني 
السجن ومن بينهم طالل خاد و حمزة هوز و حمودة.  باعة اخرين ودخولهم 
الباعة  هــؤالء  ضد  واعوانه  القائد  هذا  من  املستمرة  االعــتــداءات  هذه  ان 
املساعدات  من  استفادتهم  يف  يتجسد  مقبول  اجتماعي  بديل  اعطاء  دون 
سيدفع  قوتهم  كسب  يف  لالستمرار  مناسبة  امكنة  اعطائهم  او  االجتماعية 
اعتداءات  يف  حتقيق  بفتح  نطالب  وعليه  باملنطقة  االحتقانات  من  مبزيد 

املشروعة . الباعة حول مطالبهم  القائد واعوانه وفتح حوار مع هؤالء  هذا 

رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان) غالي ( : يدعو الدولة لـ”انفراج 
واملــدونــني،  الــرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  ــراح  س بــإطــالق  حقوقي 
احلماية  تكون  النقائص..أن  عند  والوقوف  التعبير،  حرية  مجال  وتوسيع 
فتح  يتعني  وأنه  عليه˛....  االشتغال  ينبغي  الذي  األول  الورش  االجتماعية 
تعطى  وأن  شفاف...  بشكل  “كورونا”  بعد  ما  نريد  مغرب  أي  عمومي،  نقاش 
“إحكام القبضة األمنية يف زمن ما بعد كوورنا سيؤدي  الكلمة للجميع ...و أن 
أمام  أمــام  سيجعلها  ما  وهو  فيه،  التحكم  الدولة  تستطيع  لن  انفجار  إلى 
يف  الذهاب  أو  جديدة،  تصورات  وخلق  عمومي  نقاش  وفتح  التعقل  خيارين 
يوم    LAKOME لكم  )موقع  فيه.  تتحكم  أن  الدولة  تستطيع  لن  إغالق  اجتاه 

.)2020 4 مايو 

اقليم تارودانت إيغرم  - دائرة  جماعة إمياون   

اسناد  و  االجتماعي«  »الدعم  من  االستفادة  لوائح  بتجديد  املطالبة 
 : املراعي  جفاف  من  املتضررين  الكسابة 

إيغرم  دائــرة   ˛ إميــاون  القروية  اجلماعة  أبناء  من  محدثنا  خلص  هكذا 
خلفية  على  باملنطقة  الراهنة  الوضعية  تارودانت،  اقليم  الترابي  بالنفوذ 
حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من تدابير وإجراءات احترازية ضد تفشي 

:  19  - فيروس كورونا املستجد »كوفيد 

النادرة  العمل  فرص  انتفت  أن  بعد  مدخول  بدون  باتت  الساكنة  »غالبية 
أو  الدوار  هذا  يف  منزل  بناء  أوراش  واالخرى،  الفينة  بني  تتيحها،  كانت  التي 
وما  ساقية..  مجرى  توسيع  أو  بئر  حفر  أو  تهدم  سور  وترميم  إصالح  أو  ذاك، 
شابه من أعمال يحصل من ورائها الشخص، يف مختتم اليوم أو االسبوع، على 
السرته  اليومي  املعيش  ضروريات  بعض  اقتناء  من  متكنه  معدودات  دراهم 
للمعوزين  املخصصة  ااملساعدات  أضحت  لقد   ،...« سواه  لها  معيل  ال  التي 
تئن  التي  للفئات  املنتمني  أعــداد  لتزايد  بالنظر  كافية،  غير  باجلماعة 
من  للمستهدفني  احملددة  املعايير  مراجعة  يستوجب  ما  الهشاشة،  وطأة  حتت 
املسؤولة... للجهات  املسلمة  اللوائح  وجتديد  حتيني  على  والعمل  االعانات، 
من  صار  لدرجة  االمطار،  قلة  من  جلي  بشكل  املنطقة  مراعي  تضررت  لقد 
الكسابة  إيجاد مرعى بكميات مقبولة من احلشائش واالعشاب  الصعب على 
الكفيلة  املاء«  »نقط  ندرة  جانب  واملاعز...إلى  االغنام  قطعان  حاجيات  تسد 

»... بإروائها 

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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للمصابني  اإلجمالي  العدد  أن  على  املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت 
مدير  اليوبي،  محمد  وأوضــح  حالة.   5408 إلى  املغرب  يف  بالفيروس 
مديرية علم األوبئة ومكافحة األمراض بوزارة الصحة، يف تصريحه 
الصحايف اليومي، أنه مت تسجيل 183 حالة وفاة . وعن تسجيل 2017 
مخبرية  حتاليل  بعض  املستبعدة  احلاالت  عن  أما   . استشفاء  حالة 

سلبية، فقد بلغ 47550  حالة.

يتم  التي  للحاالت  املئوية  النسبة  تقلص  إلى  أيضا  اليوبي  وأشار 
التكفل بها يف حالة صحية متقدمة أو حرجة، حيث ال متثل سوى 3 يف 
املائة من مجموع اإلصابات، يف الوقت الذي تشكل فيه فئة األشخاص 

الذين لديهم أعراض بسيطة جدا أو بدون أي أعراض 84 يف املائة.

فرنسا : البروفسور ديدييه يصرح ميكن أن ال جند اللقاح 
VIH ونتعايش مع الوباء على غرار فيروس

يف مقابلة مع Paris Match ، قال األستاذ راؤول ، اختصاصي األمراض 
املعدية يف » معهد املستشفى اجلامعي«  IHU يف مرسيليا ،: »اللقاحات 
املناعة  نقص  فيروس  مبثال  مستشهدًا  الصحيح«.  احلل  دائًما  ليست 
البشرية ، وأضاف بأن »العثور على لقاح ملرض ال يتم منع انتشاره ... 
فرصة  أن  »بصراحة  البروفيسور:  أكد   ، مقتنًعا  حمقى«.  حتدي  هو 
أن يصبح لقاح مرض ناشئ أداة للصحة العامة تقترب من الصفر. قد 

تكون لدينا مفاجآت لكنني لست متأكدا متاما«.

 يرى معهد باستوراألمور بشكل مختلفأ حيث أوضح دانييل كاموس 
، عالم األوبئة يف املعهد ، لـموقع 20  دقيقة اإلعالمي : »عندما تضطر 
إلى محاربة فيروس معدي ، عليك إقامة جدار أمامه ، وأهم حجر هو 
ولن  لقاح  يوجد  ال   ، اآلن  »حتى  ˛وأضــاف   ، شاق  العمل  لكن  اللقاح«. 
يكون هناك لفترة طويلة« ، وقال أيضا  دانيال كامو ، »إنه وقت طويل 
ألنك يجب أن تفهم أننا نعمل على املواد احلية. وال نتعامل مع العوامل 
 ، احلالي  الوقت  يف  الكيميائية.«  اجلزيئات  مع  نتعامل  مثلما  املعدية 
تأمل  لقاح احلصبة.  لقاح قائم على  يعمل معهد باستور على تطوير 
املؤسسة يف دخول املرحلة السريرية يف يوليو للحصول على لقاح يف 

أوائل عام 2021.

وتنتقالن  تقدما  حتــرزان  البريطانية  املتحدة  الواليات  و  أملانيا 
ملرحلة التجارب السريرية على متطوعني من البشر.

 أملانيا واململكة املتحدة البريطانية تتقدمان أيضا يف السباق إليجاد 
لقاء ضد الفيروس التاجي حيث قدما يف خطط التجارب السريرية 
ضد  لقاح  على  للحصول  السباق  يف  البشر  من  متطوعني  باستخدام 
 Paul Ehrlich معهد  أن  برس«  »فرانس  وكالة  وأفــادت   ،  COVID-19
 BioNTech شركة  طورته  لقاح  جتارب  على  الضوء  ألقى  أملانيا  يف 
 Paul وقال املعهد الفيدرالي للقاحات يف بيان معهد .Pfizer وشركة
يف   COVID-19 ضد  للقاح  سريرية  جتربة  بأول  سمح  أنه   Ehrlich

أملانيا.

 BNT162 من املقرر أيًضا إجراء اختبارات ملرشح اللقاح - املسمى
املوافقة  على  احلصول  مبجرد  البريطانية،  املتحدة  اململكة  يف   -
التجارب  ستشمل  حيث   ، البالد  يف  البشر  على  لالختبار  التنظيمية 

»200 متطوع أصحاء تتراوح أعمارهم بني 18 و 55 سنة« .

الصني حترز تقدما كبيرا و تستعد للبدء يف إنتاج 100 مليون لقاح 

التجريبي ولكن ال يوجد أي تصريح لالن حول وصول  للدواء  سنويا 
الدواء للسوق .

يف  شركة  أول  وهي  الصينية،   –  Sinovac Biotech شركة  أعلنت 
العالم تقوم بتسويق لقاح ضد أنفلونزا اخلنازير H1N1، عن تقدم كبير 
مليون   100 إنتاج  بدء  من  ميكنها  وضع  يف  اآلن  إنها  وتقول  أبحاثها  يف 

لقاح سنوًيا.

فيروسات  ضد  لقاح  جتــارب  أربــع  من  ــدة  واح وراء  تقف  الشركة 
كورونا اإلكلينيكية. على الرغم من مرور أسبوعني فقط على التجارب 
البشرية - وللقاح ما زال أمامه طريق طويل قبل أن تتم املوافقة عليه - 
 »Coronavac« فقد مت بالفعل تصنيع آالف وحدات الدواء التجريبي

، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

أفادت الشركة أن لقاحها - الذي يتكون من نسخة معطلة كيميائًيا 
من الفيروس - كان يحتوي على قرود »محمية بشكل كبير« من اإلصابة 

.Covid-19 الذي يسبب ،- CoV - 2 بالفيروس التاجي اجلديد ، أو

 Sinovac قدم   ، أبريل   16 يف  بدأت  التي  البشرية  التجارب  يف  أما 
الدواء إلى 144 متطوًعا. وتأمل يف حتديد سالمة املنتج بحلول نهاية 
ستشمل  التي  الثالثة  التجريبية  املرحلة  إلى  االنتقال  قبل   ، يونيو 

اختبار ناقالت الفيروس البشرية.

ومع ذلك ، ال يوجد حتى اآلن تصريح بشأن متى قد يصل الدواء 
إلى السوق. وصرح ليو بيتشنغ مدير ادارة العالمات التجارية لوكالة 

فرانس برس »هذا هو السؤال الذي يطرحه اجلميع«.

العالم  حول  مختبر   100 من  أكثر  فيه  يتسابق  الــذي  الوقت  يف 
وصلت  فقط  مختبرات  سبعة  أن  التقارير  تقول   ، لقاح  على  للحصول 

إلى حد التجارب السريرية.

وزير التربية والتعليم يطلق مشاورات حول مستقبل املوسم 
الدراسي داخل غرفتي البرملان

كشف موقع تربية-  ماروك على أن وزارة التربية الوطنية  والتعليم 
حول  مشاورات  إطالق  قررت  املهني  والتكوين  العلمي  والبحث  العالي 
سواء  النواب  مجلس  و  املستشارين  مبجلس  الدراسي  املوسم  مستقبل 
داخل جلسات عامة أو داخل جلنة التعليم والثقافة واالتصال، وذلك 
لدراسة االجراءات والتدابير الكفيلة بالوقاية من انتشار وباء كورونا 
وأجندتها بخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية يف ظل إجراءات 
احلالة الطوارئ و من بني النقط التي ستدرسها: اإلجراءات االستباقية 
وتدابير احلماية الوقائية والصحية باملؤسسات التعليمية واجلامعية 
مبؤسسات  االشهادية  االمتحانات  اجراء  اجل  من  املتخذة  التدابير   ،
التعليم عن  الدراسية، وفيما يخص  السنة  والتكوين ومصير  التربية 
بعد فقد قررت بداية تقييم داخل قبة البرملان هو وجميع التدابير 

املتخذة من قبل الوزارة إلجراء االمتحانات االشهادية،

والنقابيني  احلقوقيني  الفاعلني  من  العديد  يندد  يزال  وال  هذا 
داخل قطاع التعليم باالرجتال احلاصل يف برنامج التدريس عن بعد، 
التأطير  وغياب  واللوجستيك  والفضاءات  البنيات  وضعف  غياب  ومن 
التربوية  املراقبة  وهيأة  التدريس  لهيأة  املوجهة  الفعلية  والتكوينات 

واإلدارة التربوية.
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دواء  القتناء   2036 حتى  متتد  صفقة  أبرمت  احلكومة   : غالي 
“رميديسيفير” األمريكي

نشر املوقع اإللكتروني “ لكم ” أن الرفيق عزيز غالي رئيس اجلمعية 
املوقع، سينشر يوم غدا  اإلنسان، يف حواره مع نفس  املغربية حلقوق 
 2036 حتى  متتد  صفقة  أبرمت  املغربية  الدولة  أن  كشف  االثنني، 
لن  الصفقة  هذه  أن  مؤكدا  األمريكي،  “رميديسيفير”  دواء  القتناء 
مواد  اقتناء  أو  أخرى  دولة  أي  من  الــدواء  هذا  استيراد  املغرب  متكن 
العالج،  إلى  الوصول  من  املغاربة  سيحرم  مما  املذكور،  الدواء  ملكونات 

خاصة إذا كانت تكلفته مرتفعة.

تشدد مراقبة عملية التسوق بسال بعد ظهور  بؤر  وبائية

ارتفعت إصابات فيروس كورونا بجهة الرباط سال القنيطرة بشكل 
كبير يف ظرف يومني فقط، وذلك بعدما كان الوباء شرع يف االختفاء 

من اجلهة قبل أيام.

املاضية  ساعة  الـــ48  خالل  القنيطرة  سال  الرباط  جهة  وسجلت 
الرباط  200 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأغلبها يف محور  حوالي 

وسال.

السلطات احمللية يف  املفاجئ يف عدد اإلصابات  االرتفاع  ودفع هذا 
التسوق،  املراقبة على عملية  إلى إعطاء تعليمات قصد تشديد  سال 

خصوصا يف املناطق ذات الكثافة السكانية املرتفعة.

خالل  »والقرية«  اجلديدة  سال  يف  اإلصابات  من  العشرات  وسجلت 
على  حمالت  إطالق  إلى  النشطاء  بعض  دفع  ما  وهو  املاضية،  األيــام 
مواقع التواصل االجتماعي تدعو ساكنة املنطقة إلى االلتزام بقواعد 
احلجر الصحي، وتنظيم عملية التسوق، خصوصا يف املراكز التجارية 
املزدحمة، من قبيل »املعرض«؛ وهو مركز جتاري شعبي بسال اجلديدة 

يشهد ازدحامًا الفتًا يوميًا.

على  اليوم،  عشية  اجلديدة،  سال  يف  احمللية  السلطات  وأقدمت 
إغالق بعض املمرات باملركز التجاري لسال اجلديدة )املعرض(، حيث 
بات الدخول إليه متاحا مرة واحدة يف األسبوع، باإلضافة إلى ضرورة 

اإلدالء بورقة اخلروج من البيت قبل التسوق من هذا الفضاء.

وحذر نشطاء من حتول مدينة سال ذات الكثافة السكانية املرتفعة 
الشعبية  األحياء  يف  خصوصا  كــورونــا،  لفيروس  جديدة  بــؤرة  إلــى 
احترام  دون  شديدًا  ازدحامًا  تشهد  التي  التجارية  واحملالت  واملراكز 

قواعد التباعد االجتماعي.

نقابة  الصحافة تندد بتعنيف قائد لصحافينْي بتيفلت

االعتداء  بـــ«  بقوة  املغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  نــددت 
له، أمس، طاقم صحايف بقناة األمازيغية مكون  الذي تعرض  الشنيع 
أثناء مزاولة عملهما يف  الزميلني سعاد واصف ومحمد بواجليهال  من 
من  املرحلة  هذه  خالل  بها  املعمول  القانونية  لإجراءات  تام  احترام 

حالة الطوارئ التي تعرفها بالدنا«.

وأشارت النقابة، يف بالغ لها، إلى أن تقريرا مفصال توصل به مكتبها 
ملستجدات  مواكبتها  إطار  ويف  األمازيغية،  »قناة  بأن  أفاد  التنفيذي 
الظرفية  فرضته  الــذي  ببالدنا  الصحي  احلجر  ومراحل  وأحــداث 
الوبائية لفيروس كورونا املستجد كوفيد 19، ونظرا لتغير منط عيش 
املواطنني ومدى تكيفهم مع هذه الظروف اجلديدة الصعبة خصوصا 
روبورتاجات إخبارية عن تزويد  ارتأت إجناز  املبارك،  يف شهر رمضان 
مبدينة  وحتديدا  اخلميسات،  بإقليم  االستهالكية  باملواد  األســواق 

تيفلت، مع نقل األجواء يف ظل جائحة كورونا«.

وأثناء الشروع يف العمل، يضيف البالغ الذي توصلت به اجلريدة، 
واملصور  وصيف  سعاد  الصحافية  من  املكون  التصوير  طاقم  »تعرض 
محمد بواجليهال العتداء همجي بالضرب والسب والقذف من طرف 
قائد امللحقة الثالثة مبدينة تيفلت، حيث هاجم القائد املذكور طاقم 
التصوير بصراخ هيستيري مطالبا بتوقيف التصوير، ومدعيا أنه هو 

من يرخص بالتصوير«.

وأضاف التقرير أن »القائد لم يتوان يف شتم وسب الصحافية بوابل 
من الكالم الساقط، وقام بصفعها مرتني ودفعها أكثر من مرة. كما حاول 
بداعي  التصوير  كاميرا  تكسير  السلطة  أعوان  من  معه  ومن  القائد 

حجزها، الشيء الدي تسبب يف جرح يد الزميل الصحايف املصور«.

الشنيع،  الفعل  بهذا  »ُصــدم  أنه  للنقابة  التنفيذي  املكتب  وأّكــد 
واستنكاره  تنديده  مجددا  السلطة«،  استعمال  يف  الصارخ  والشطط 
وسالمة  وأمن  القانون  حماية  مهمة  إليهم  أسندت  من  عليه  أقدم  مبا 
املواطنني، ويطالب وزارة الداخلية بالتسريع باتخاذ القرارات الالزمة 
الوقت  يف  مؤكدا  الصحافة«،  حرية  على  الواضح  االعتداء  هذا  اجتاه 
تسيئ  احملسوبة  وغير  املسؤولة  غير  ــاالت  احل هــذه  »مثل  أن  ذاتــه 
يف  واحلق  الصحافة  حلرية  صريحا  انتهاكا  وتعتبر  املغرب  سمعة  إلى 

اإلعالم، وتستحق احملاسبة واإلدانة«.

وللتعبير عن التضامن العملي مع الزميلني املعتدى عليهما ومع باقي 
املكتب  »يدعو  البالغ،  يضيف  األمازيغية،  قناة  يف  والزمالء  الزميالت 
رمزية  وقفة  تنظيم  إلى  والزميالت  الزمالء  كافة  للنقابة  التنفيذي 
عن  العمل  ومواقع  التحرير  قاعات  مختلف  يف  دقائق  خمس  مدتها 

بعد، وذلك يوم غد اخلميس يف الساعة الرابعة عصرا«.
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املكبل  القانون  مشروع  دراســة  أشغال  يؤجل  “العدل”  وزيــر 
القانون. لهذا  الرافض  الشعبي  الرد  بعد  التعبير  حلرية 

القادر  بنعبد  محمد  العدل  وزير  أن  إعالمية  مواقع  كشفت 
أشغال  تأجيل  الوزارية  اللجنة  وأعضاء  احلكومة  رئيس  من  طلب 
للظرفية  اعتبارا  للجدل،  املثير   20/22 قانون  املشروع  صياغة 

الصحية. الطوارئ  حالة  ظل  يف  البالد  جتتازها  التي  اخلاصة 

لهذا  الرافضة  املناضلة  التنظيمات  مواقف  وتتوالى  هــذا 
النهج  الدميقراطي:  اليسار  أحزاب  اليوم  أصدرت  حيث  القانون 
 ” شعار  يحمل  لها   بيانا  اليسار  فيدرالية  وأحزاب  الدميقراطي 

رفضها  فيه  تعلن  حرياتهم”  وخنق  املغاربة  أصــوات  لتكميم  ال 
احلكومة  حتــاول  الــذي   20/22 قــانــون  مــشــروع  مطلق  بشكل 
الرأي  وانشغال  الصحية  الطوارئ  ظروف  مستغلة  خلسة  متريره 
كما  له،  الفوري  للسحب  ودعت  الصعبة،  الظرفية  بهذه  العام 
مع  ومفضوح  صارخ  بشكل  يتناقض  املشروع  هذا  أن  على  أكدت 
يكفل  ــذي  ال  25 الفصل  العمق  يف  ويــضــرب  الــدســتــور  منطوق 
مع  ويــتــنــاقــض  أشــكــالــهــا  بــكــل  والتعبير  والـــرأي  الــفــكــر  حــريــة 
الدولية  واملواثيق  املعاهدات  تؤكدها  التي  احلقوق  من  العديد 
استعدادها  تؤكد  كما  املغرب  عليها  صادق  التي  اإلنسان  حلقوق 
واحلريات  احلقوق  عن  دفاعا  ووحدوية  نضالية  معارك  خلوض 
التعبير  يف  احلق  هامش  على  اإلجهاز  محاوالت  لكل  والتصدي 

واالحتجاج.

مراكش( املنارة  )فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  جمعية  بيان 

العبئ  تخفيف  من  متكن  إستعجالية  مقاربة  بوضع  يطالب 

املؤسسات  داخل  بعملهم  لإلتحاق  والعمال  العامالت  على  املادي 
أشغالها. استأنفت  التي 

القدرة  مع  تناسبها  وعــدم  النقل  فــاتــورة  إرتــفــاع  سجل   ...
عدم  على  الفرع  وقف  ...كما  والعمال  العامالت  جلل  الشرائية 
إمكانية  عدم  على  العامالت  خاصة  العمال  من  كبير  عدد  قدرة 
ما  على  النقل  كلفة  إستحواذ  وإيضا  بعملهم/هن،  اإللتحاق 

عمل. ليوم  العامل  أجر  من   80% و  50% مابني  يعادل 

من  واسعة  فئات  على  وتبعاته  الوضع  لهذا  الفرع  ...ينبه 
: ب  املسؤولة  اجلهات  يطالب  والعمال  العامالت 

اخلطوط  بجميع  كافية  احلضري  النقل  حافالت  توفير    •
مراكش  وأحياء  غامن  سيدي  الصناعية  املنطقة  بني  الرابطة 

الذروة. فترة  يف  خصوصا 

وآمــنــة  نــقــل صــحــيــة  ــروط  تــوفــيــر شـ يــؤكــد عــلــى ضـــرورة    •
لدخلهم... أثمنتها  تستجيب  والعمال  للعامالت 

الذين  لألساتذة  إقليمية  منسقة  املقريني*   سهام  األستاذة 
الوطني: املجلس  وعضوة  بالدريوش  التعاقد  عليهم  فرض 

بحجة  املنزل  من  مباشرة  استدعائي  على  الشرطة  أقدمت   «
بــالــربــاط  القضائية  الــضــابــطــة  ــرف  ط مــن  بشكاية  توصلهم 
من  األسئلة  بعض  وطــرح  الفايسبوك  على  موقعي  بخصوص 
طولبت  ذلك  بعد  بها  وعالقتي  التنسيقية  لبيانات  نشري  قبيل 
بتحريض  فيه  واتهامي  محضر  حترير  ليتم  باملخفر  بااللتحاق  
وكيل  أمام  للجلسة  تقدميي  وسيتم  االحتجاج  على  األساتذة 

اجلائحة«.  مرور  بعد  امللك 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


