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لعل من ابرز القضايا التي سلطت عليه أزمة جائحة كورونا الضوء هي قضية 
˛وبصورة صادمة وأكثر من  التنظيم النقابي للطبقة العاملة.فقد عرت هذه األزمة 
أي وقت مضى˛على الضعف الكبير للتنقيب في صفوف العمال/ات˛ بل وانعدامه في 
معظم الوحدات اإلنتاجية الصناعية والزراعية واخلدماتية˛وعلى خطورة ذلك على 
مصاحلهم/هن  ومكتسباتهم/هن .وقد ظهر ذلك جليا عندما وجد اغلب العمال/ات 
أنفسهم/هن فريسة سهلة أمام جشع وغطرسة الرأسمال احمللي واألجنبي املدعوم 
الهجوم  س��وى  األزم��ة  ملواجهة  وسيلة  من  يجد  لم  املخزني˛الذي  النظام  ط��رف  من 
واالنقضاض على احلقوق ومكتسبات العمال/ات الضئيلة أصال˛ من خالل التسريح 
وتوقيف األجور واإللقاء بهم/هن إلى املصير املجهول وخاصة بالنسبة للشركات التي 
لم تصرح بهم/هن لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو التي تشغل العمال 
بالعقدة في اطارالوساطة واملناولة˛او من خالل فرض االستمرار في العمل في ظروف 
العديد من  والسالمة مما حول  والصحة  الوقاية  وتدابير  وسائل  ابسط  فيها  تغيب 
وس��ط ساكنة   بل  العمال/ات فقط  وس��ط  ليس  وبائية  ب��ؤر  إل��ى  اإلنتاجية  ال��وح��دات 
انه   ... البيضاء وطنجة والعرائش وفاس  الدار  املتواجدة بها˛كما حدث في  املناطق 
منطق الرأسمال:  ال شيء يعلو فوق األرباح حتى وان كان على حساب أرواح وصحة 

وسالمة العمال/ات.
إن هذا الواقع املأساوي˛أي ضعف وغياب التنظيم النقابي للطبقة العاملة والذي 
فراغ  م��ن  ي��أت  ل��م   ˛ ال��ع��م��ال/ات  م��ن مجموع   ./.6 التقديرات  أحسن  ف��ي  يشمل  ال 
بل هو نتيجة عدة عوامل وأسباب لعل أبرزها: التشتت النقابي  وليس قدرا محتما˛ 
السياسية  وتنظيماتها  والبرجوازية   املخزني  النظام  كبير  بشكل  فيه  ساهم  ال��ذي 
إلى  والقمعية  والقضائية  والتشريعية  اإلداري��ة  بأجهزته  املخزني  النظام  واصطفاف 
جانب الباطرونا˛وهيمنة البروقراطية على قيادة معظم النقابات وما يشكله تواطؤها 
وانتهازيتها من خطورة على مصالح ووحدة العمال/ات وعلى نضاالتهم/هن النقابية 
العمال/ بني  التضامن  قيم  وتراجع   وضعف  النقابي˛  العمل  في  ثقتهم/هن  وعلى 

املاركسي وسط  اليسار وخاصة  النضالية˛وضعف جتذر  املعارك  أثناء  ات وخصوصا 
الطبقة العاملة لتاطيرها وتنظيمها وتوجيه نضاالتها ...

إن ضعف التنقيب أو غيابه وسط الطبقة العاملة يحرمها من سالحها األساسي 
في نضالها االجتماعي واالقتصادي، أال وهو النقابة. فبواسطة هذا السالح تدافع عن 
مصاحلها ومكتسباتها املختلفة التي راكمتها تاريخيا عبر النضال والتضحية وآالف 
والتنظيم  النضال  في  ومؤهالتها  خبراتها  تنمي  والشهيدات˛وبواسطته  الشهداء 
والتضامن˛وتطور وعيها الطبقي االقتصادي كشرط أساسي لوعيها الطبقي السياسي 
لتتحول إلى طبقة مستقلة تتحكم في مصيرها لتحرر نفسها وحترر معها املجتمع.

للطبقة  النقابي  التاطير  وملحاحية  ض���رورة  ع��ن  ك��ورون��ا  وب��اء  أزم��ة  أب��ان��ت  لقد 
وتعفن  املخزني  والنظام  الرأسمال  تغول  أم��ام  سهلة  ليست  العملية  العاملة.وهذه 
املاركسيني/ واملناضلني/ات  اليسارية  القوى  جميع  على  تفرض  البيروقراطية.وهي 

ات االرتباط والتواصل املنظم والدائم واملتنوع الوسائط مع العمال/ات في الوحدات 
لتوعيتهم/هن  االجتماعي  التواصل  وسائط  وعبر  العمالية  واألح��ي��اء  اإلنتاجية 
إعادة  اجل  من  النقابي˛والنضال  التنظيم  على  ولتشجيعهم/هن  وسياسيا  نقابيا 
بناء التنظيم النقابي على قاعدة مبادئه األصيلة: الوحدة  والتضامن والدميقراطية 
حزب  تأسيس  مبشروع  جدلي  ارتباط  وفي  واالستقاللية˛  واجلماهيرية  والتقدمية 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني األداة السياسية لقيادة الطبقة العاملة واجلماهير 

الكادحة نحو التحرر والدميقراطية واالشتراكية. 
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 املنطقة الصناعية احلرة بالقنيطرة
املتخصصة  الصانعة  الوحدات  من  العديد  استأنفت 
في الكابالج  نشاطها بعد إرغام العمال /ات على العمل 
حتت طائلة التهديد بالطرد من العمل. ويشتغل هؤالء 
ال��ع��م��ال/ات في ظ��روف صعبة من ج��راء ع��دم احترام 
وخاصة   الصحية  والسالمة  الوقاية  ووس��ائ��ل  معايير 
ويعيشون في أوضاع نفسية  مسافة األمان الضرورية ˛ 
كورونا  ف��ي��روس  ان��ت��ش��ار  م��ن  اخل���وف  بسبب  عصيبة 
وسطهم/هن˛ وخاصة بعدما مت  تسجيل إصابة مؤكدة  
إلحدى العامالت بواحدة من تلك الوحدات  بالفيروس˛ 
الشديد وسط  وال��ذع��ر  ال��ف��زع  وال��ت��ي خلقت ح��ال��ة م��ن 
املوقع  بثه   فيديو مصور  أظهره  ما  وه��و  ال��ع��م��ال/ات. 

االلكتروني »أخبارنا« بتاريخ 25/04/2020

اصابات باملركز التجاري مرجان  بفاس
حسب املوقع االلكتروني »وليلي24« فانه مت تسجيل 
ح��وال��ي 9 إص��اب��ات ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا ب��امل��رك��ز التجاري 
»م��رج��ان« بطريق امي��وزار بفاس ي��وم األح��د 26 ابريل 
2020 .وه��و مركز جت��اري  يعرف إقباال كبيرا للزبناء˛ 
مما يهدد بتحويله إلى بؤرة وبائية جديدة بحكم كثرة 
ما  وهو  املوقع.  نفس  حسب  واملستخدمني  املخالطني 
عرف  الذي  »كارفور«   التجاري  باملركز  وقع  يذكرنا مبا 
إصابة  عدة مستخدمني وحتول إلى بؤرة وبائية ساهمت   
في تفشي الفيروس باملدينة بسبب عدم اتخاذ التدابير 

االحترازية الضرورية .

 شركة »يازاكي« اليابانية) الكابالج( بطنجة:
 2020 ابريل   24 يازاكي بتاريخ  إدارة شركة  أص��درت  
بشكل  العمل  باستئناف  واألط���ر  ل��ل��ع��م��ال/ات  إع��الن��ا 
ت��دري��ج��ي م��ا ب��ني االث��ن��ني 27 اب��ري��ل ال���ى االث��ن��ني 04 
من  والتحذيرات  ال��دع��وات  كل  متجاهلة   .  2020 م��اي 
العمال/ وسالمة  صحة  على  العمل  استئناف  خطورة 

بعدما حتولت الوحدات الصناعية  ات والساكنة ككل ˛  
بطنجة إلى املصدر األساسي لتفشي الوباء ˛كان أخرها  
إصابة عاملة بالفيروس بإحدى  شركات الكابالج حسب 

املوقع االلكتروني »طنجة 7«.
 وجتدر  اإلشارة إلى أن شركة »يازاكي« قد قامت بضرب 
العديد من مكتسبات العمال/ات أثناء توقفها عن العمل 
منها منحة عيد الفطر ومنحة عيد األضحى والعطلة 
الوطني  ال��ص��ن��دوق  تعويض  م��ن  واحل��رم��ان  السنوية 

للضمان االجتماعي بدعوى ان الشركة تشغل أكثر من 
500 عامل حسب البيان رقم 2 الصادر عن » احتاد عمال 
واملنشور  والقنيطرة  وطنجة  مكناس  من  بكل  يازاكي« 

بصفحتهم في الفيسبوك.

 شركة نسيج باملنطقة الصناعية » اجزناية« بطنجة
يظهر فيديو مصور بثه املوقع االلكتروني »طنجة7« 
احد حراس األمن شركة للنسيج باملنطقة الصناعية » 
باب   ام��ام  العمال  على  يعتدي  وهو  بطنجة   اجزيانة« 
املعمل ويهددهم بكلب حراسة  بعد حضورهم الى عني 
رب  من  وع��د  على  بناء   2020 ابريل   25 بتاريخ  املكان 

الشركة بأداء مستحقاتهم. 
وحسب ذات املوقع االلكتروني فان رب الشركة رفض 
أداء أج��ور عدد من العمال عن شهر م��ارس وج��زء من 

شهر فبراير 2020 
بعدما قام بإغالق املعمل بسبب فيروس كورونا بتاريخ 
الصندوق  ف��ي  ب��ه��م  ي��ص��رح  أن  ودون   2020 م���ارس   16

الوطني للضمان االجتماعي.

 عمال شركة« امانور« بطنجة:
ما زال عمال شركة« امانور« التابعة ملجموعة »فيوليا«  
ب��ك��ل م���ن ط��ن��ج��ة وال���رب���اط وت���ط���وان م��س��ت��م��رون في 
اعتصامهم املفتوح ألكثر من 100 يوم ) منذ 20 يناير 
2020( .وكان من املقرر عقد اجتماع بني الكاتب اجلهوي 
العام  لالحتاد اجلهوي لالحتاد املغربي للشغل والكاتب 
لنقابة شركة »امانور« بتاريخ 28 ابريل 2020 بدعوة من 
املدير اجلهوي للشغل ملناقشة سبل ووسائل حل وتسوية 
ملف عمال الشركة.االان إدارة الشركة رفضت اجللوس 
لطاولة احلوار بدعوى وجود الكاتب العام لنقابة عمال 
الشركة وهو  مطرود من الشركة وترفض االعتراف به 

أوضاع الطبقة العاملة في ظل  حالة الطوارئ  الصحية 
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واحلوار معه ˛مما يؤكد مرة أخرى تعنت الشركة في 
احلق  واحترام  العمل  إلى  النقابيني  املسئولني  إرج��اع 

في حرية التنظيم النقابي.

 شركة لصنع األحذية بعني السبع بالدار البيضاء:
بشركة  كورونا  بفيروس  إصابة  حالتي  تسجيل  مت 
بالعمال/ات  دفع  مما  السبع  بعني  األحذية  لصناعة 

إلى التوقف عن العمل واملطالبة
ال��ع��م��ال/ ت��ص��ري��ح��ات  .وح��س��ب  التحاليل  ب��إج��راء 

الشركة  للموقع االلكتروني« ميديا اليف« فان رب  ات 
حول  التحاليل  ب��إج��راء  لهم/هن  الترخيص  يرفض 
ف��ي حالة عدم  بالطرد  إي��اه��م/ه��ن  م��ه��ددا  ال��ف��ي��روس 
التدابير  تتخذ  لم  الشركة  أن   .كما  العمل  استئناف 
االحترازية الضرورية لضمان صحة وسالمة العمال/

والكمامات  النظافة  توفير وسائل  ات سواء من حيث 
وتعقيم املصنع ومسافة األمان .وحسب تصريحاتهم/

املراوغة  إلى أسلوب  الشركة تلجا  إدارة  أيضا فان  هن 
املراقبة  زي���ارة جل��ان  أث��ن��اء  أم��ره��ا  ان��ك��ش��اف  لتجنب 
للمصنع من خالل إخفاء العمال وإطفاء األضواء في 

بعض األماكن ...

7 - شركة« ايليت« للخياطة بخريبكة:
الصناعي  باحلي  للخياطة  »ايليت«  شركت  قامت 
بخريبكة بتوقيف نشاطها منذ أواس��ط  شهر مارس 
2020 بسبب فيروس كورونا بدون التصريح بعمالها/

االجتماعي مما  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  تها 
الصندوق  تعويضات  من  االستفادة  من  حرمهم/هن 
/ العمال  راه��ن  كورونا.وقد  جائحة  بتدبير  اخل��اص 

أثناء  الشغل˛  ومفتش  املدينة  باشا  وع��ود  على  ات 
الوقفة  االحتجاجية التي نظموها أمام باب الشركة 
˛ بالتدخل للحصول على التعويضات لكن دون جدوى 
إلى فض  دفعهم/هن  هو  كان  الهدف  أن  اتضح  حيث 

الوقفة االحتجاجية.

  شركة LNtex للخياطة بتازة:
قامت عامالت الشركة باالحتجاج يوم األربعاء 29 
اب��ري��ل 2020 على ق��رار ال��ط��رد ال��ذي ات��خ��ذه صاحب 
القرار  ه���ذا  .وي��أت��ي  ال��ع��م��ل  ع��ن  بتوقيفهن  ال��ش��رك��ة 
على  ووق��وف��ه��ا  للشركة  املختلطة  اللجنة  زي���ارة  بعد 
اتخاذ  عدم  مقدمتها  وفي  اخلروقات  من  مجموعات 
اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة مل��واج��ه��ة جائحة 
كورونا في ظل االكتضاض الذي تعرفه الشركة والذي 
يستدعي ضرورة تقسيم العامالت الى إلى أفواج .ويأتي 
احتجاج العامالت  أيضا بسبب رفض صاحب الشركة 
الوطني  الصندوق  لدى  بهن  والتصريح  رواتبهن  أداء 
للضمان االجتماعي لالستفادة من تعويضات صندوق 

تدبير جائحة كورونا.

 ش��رك��ة« احل��س��ون��ي« ص��ن��اع��ة اآلالت 
الفالحية وآالت البناء باحلي الصناعي 

بسال:
يشتغل عمال هذه الشركة في ظروف 
االحترازية  اإلج������راءات  إل���ى  تفتقر 
النظافة  م�����واد  ك��ت��وف��ي��ر  وال���وق���ائ���ي���ة 
املواصفات  ذات  الكمامات  والتعقيم  
كمامات  عليهم  وزع��ت  حيث  الصحية 
عدم  إل��ى  باإلضافة  ال��رديء  النوع  من 
اح���ت���رام م��س��اف��ة األم�����ان مم���ا يهدد 
ويجعلهم  وسطهم  الفيروس  بانتشار 

يعيشون أوضاعا نفسية عصيبة.

أوضاع الطبقة العاملة في ظل  حالة الطوارئ  الصحية
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مستجدات الوضع احلقوقي في ظل احلجر الصحي
1 – احلريات العامة: 

شطط عناصر املخزن واستغالل ظرفية احلجر
-  بتاريخ 1 ماي، مت احصاء حتريك 49274  متابعة قضائية 

بسبب خرق حالة الطوارئ. 
- اعتقال درك قرية  »ايت اسحاق » خلضار قادم من خنيفرة 
للقرية ومت  بالسوق  األسبوعي  بعد منعه من عرض سلعته 
االحتفاظ به من التاسعة صباحا حلدود الرابعة زواال بسرية 

الدرك امللكي دون محضر.
- اعتقال » ياسر العبادي » بسبب تدوينة يتضامن فيها مع 

معقلي حراك الريف ويتابع بسبب » تبليغه عن جرمية يعلم 
التعذيب واالختطاف في حق معتقلي  بعدم حدوثها » وهي 

حراك الريف 
�� استدعاء ومتابعة في حالة سراح للتلميذ عبد اإلله صبري 
بسب نشره لتدوينة ينتقد ويتساءل فيها عن املعايير املتخذة 
في حتديد املستفيدين من الدعم العيني ) القفة( ساردا أمثلة 
وهشاشة،  فقر  وضعية  تعيش  نساء  تعولها  معوزة  لعائالت 
من  املفقرين  عدد  أم��ام  للمساعدات  الهزيل  للعدد  ومنتقدا 

الساكنة
تصنيف املغرب في املرتبة السابعة عربيا و133 عامليا حسب 

مؤشر » مراسلون دون حدود« 
املصادقة على مشروع قانون 22.20 سيضرب على ما تبقى 
من هامش احلرية في الشبكات االجتماعية إذ سيتم متابعة 
كل منتقد أو مقاطع ملنتوج اقتصادي بالسجن والغرامة املالية 

او هما معا.
محمد   « السيد  لعربة  ليال  احلجز  على  السلطات  إق��دام   ��
محب« لبيع الفواكه  دون باقي االعربات  من parking  حتت 
االمن عن  رجال  تعرف  بعدما  وذلك  احلراسة بسوق مغطى 
مالكها  مما يوضح االستهداف املمنهج في حق مالك العربة 

» محمد  محب«

- اقدام السلطات ليال ودون سابق إشعار بنزع أغطية)باش( 
لبعض احملالت دون غيرها بحجة احتالل امللك العمومي وهم 
لتغطية  للسلطات  فيديوهات ملصاحبني  ما مت معاينته عبر 

أنشطتها في ظل اجلائحة. 
تسجيل  مقابل  دره��م    50 يفرض  ببرشيد  سلطة  ع��ون   -
االسر في قائمة املستفيدين من قفف املساعدات   )املرصد 
الوطني حملاربة الرشوة وحماية املال العام، فرع برشيد( مما 
دفع املواطنني الى تنظيم وقفة  أمام امللحقة االدارية االولى 
املقدمة  باملساعدات  التالعب  على  احتجاجا  وذل��ك  ببرشيد 

للفئات التي تعيش وضعية هشة.

2– وضعية السجون في زمن كورونا 
خمس  إصابة  عن  االع��الن  تأكيد  مت  أبريل   30 بتاريخ   -
لوحظ  ح��ي��ث  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس  بسجن طنجة  م��وظ��ف��ني  
اثره املصالح  الصحية بأخد  إستنفار بالسجن  قامت على 
أظهرت  ال��ت��ي  للكشوفات  خلضوعهم  ال��س��ج��ن��اء   م��ن  عينة 

اصابات في صفوفهم
)زنقة 20 بتاريخ 30 أبريل 2020 (،

3– االمبريالية العاملية والصهيونية حتاصر أنشطة 
النهج في زمن كورونا عبر ادارة  الفيسبوك:

مت توقيف بث الندوة  الرقمية السياسية حتت عنوان » في 
احلاجة الى التنظيم السياسي للطبقة العاملة االستراتيجية 
واملهام »  » والتي نظمت في إطار احلملة العاملية للنضال ضد 
فاحت  مبناسبة  الدميقراطي  النهج  فيها  وش��ارك  االمبريالية 
ماي 2020  مبشاركة االحزاب الشيوعية واالشتراكية العربية 

واملغاربية،
ندوة  ب��ث  توقيف  » مت  األرب���اح  قبل  األرواح   « شعار   حت��ت 
ليوم   « اليوم وما بعد كورونا  العاملة  الطبقة  » أوضاع  بعنوان 
اخلميس 30 أبريل 2020 مبناسبة فاحت ماي 2020 مبشاركة 

مناضلني نقابيني وسياسيني وحقوقيني مغاربة.
كما أقدمت إدارة الفايسبوك على حجب صفحات التواصل 
املعروفني  وامل���ن���اض���الت  امل��ن��اض��ل��ني  م���ن  ل��ع��دد  االل��ك��ت��رون��ي 
العقابي  وت��ب��ري��ره��ا  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  التقدمية  بتوجهاتهم 
)بيان  بوك  الفيس  موقع  على   « النشر  »بأخالقيات  بخرقهم 
الشبكة الدميقراطية املفربية للتضامن مع الشغوب بتاريخ 3 

ماي 2020( من بينهم:
معاد   – بركات  حمزة   – افقير  علي   – اربيعة  العاطي   عبد 
نورالدين   – الصياد  حميد   – االندلسي  تاشفني   – اجلحري 
مزار الهسكوري –  زهرة قوبيع –  محمد الغفري –  رياضي – 
 – خوماني  الشيخ  محمد   – ابناو  خديجة   – حبراوي  اي��وب 

محمد فداء – حسن اوحلاج ..
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4 - اللجنة الوطنية من أجل احلرية ملعتقلي الرأي 
والدفاع عن حرية التعبير:

القوانني  س���ري���ان  ال��ص��ح��ي، وحت���ت  احل��ج��ر  ظ���ل  ف���ي   ...
االستثنائية، وفي خضم التعبئة حلماية البلد من اجلائحة 
تتزايد االعتقاالت واحملاكمات واملتابعات بسبب الرأي وتنشغل 

السلطة بإعداد قوانني قمعية.
لقمع  ال��رق��م��ي  ال��ف��ض��اء  ومستعمالت  مستعملو  يتعرض 
ممنهج عن طريق االستدعاءات من طرف الشرطة القضائية، 
واالع��ت��ق��االت وامل��ت��اب��ع��ات أم���ام ال��ق��ض��اء، وه��و ال��ه��ج��وم الذي 
منذ  مسبوقة  غير  أب��ع��ادا  أخ��ذ  ثم  أشهر،  بضعة  منذ  احتد 
الصحي حيث شمل  احلجر  وفرض  الطوارئ  قوانني  تطبيق 
القانون  إعداد مشروع  إلى  القضائية، وصوال  املتابعات  مئات 
20/22 الذي يستهدف مستعملي الفضاء الرقمي بشكل غير 

مسبوق...
...إن اللجنة الوطنية من أجل احلرية ملعتقلي الرأي والدفاع 
عن حرية التعبير، بعد اطالعها على مشروع القانون 20/22، 
فيها،  أعد  التي  والشروط  فيه،  جاء  ال��ذي  للسياق  وحتليلها 

واألهداف اخلطيرة التي تتوخاها الدولة من خالله، فإنها :
استغلت  التي  للحكومة  االنتهازي  التعامل  بشدة  تدين   ��
مبشكلة  ال��ن��اس  وانشغال  الصحي  للحجر  اجلميع  خضوع 

الوباء املنتشر، لتعد هذا املخطط الرجعي والتراجعي...
حلماية  أساسا  احلكومة  وضعته  املشروع  ه��ذا  أن  تعتبر   ��
حقوق  منتهكي  الرساميل  وأص��ح��اب  االحتكارية  الشركات 

املستهلك وحقوق العمال...
�� تستنكر استهداف الدولة آلخر فضاءات النقاش العمومي 

ومجاالت التعبير..... الرباط، في : 30 أبريل 2020

مشروع  يرفض  الشباب  احمل��ام��ني  جمعية  مكتب 
القانون رقم 22.20:

املشاع  التسريبات  على  الشباب  احملامني  جمعية  اطلعت 
تعلقها مبشروع القانون رقم 22.20 املتعلق باستعمال شبكات 
التواصل االجتماعي وشبكات البث املفتوح والشبكات املماثلة 
احلكومي  املجلس  على  عرضه  مت  كما  األول���ى  صيغته  ف��ي 
في  رائ���دة  كجمعية  موقعها  وم��ن   .2020 م��ارس   19 بتاريخ 
رفضها  تسجل  فإنها  واحل��ري��ات  احلقوق  عن  ال��دف��اع  مجال 
الرأي  التضييق على حرية  بشكل قاطع أي قانون من شأنه 
والدميقراطية  احلقوقية  باملكتسبات  مساس  وفيه  والتعبير 
التي عرفتها بالدنا وذلك متاشيا مع الفصل 25 من الدستور 
املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  وخاصة  الدولية  املواثيق  وكذا 
عن  خطيرا  تراجعا  املسربة  البنود  هذه  »تعتبر  والسياسية. 
واحلريات وخاصة حرية  الفعلي في مجال احلقوق  التراكم 
الكونية”.... املستهلك  والتعبير ومجال حماية حقوق  الرأي 

)مصدر عالش تيفي(

إلسقاط  تدعو  املغربية  االجتماعية  -اجلبهة   6
مشروع القانون 22.20 وسحبه من التداول التشريعي.

انسجاما مع األرضية التأسيسية للجبهة االجتماعية 
اشتغالها احلقل  أولويات مجال  التي تضع في  املغربية، 
احلقوقي في ترابط مع احلقوق االجتماعية، فال ميكن 
 ،22.20 القانون  ملشروع  التصدي  صف  في  نكون  أن  إال 
الذي يحاول إحياء سنوات الرصاص والظهير املشؤوم »كل 
الظروف  استغلت  الدولة  وأن  »، خصوصا  ما من شأنه.. 
اجلرمية  هاته  مترير  حملاولة  الصحي  للحجر  العصيبة 

التشريعية، والتي لن نبقى مكتوفي األيدي إلسقاطها. 

وخطورة مشروع القانون 22.20، والذي مت التستر على 
مسار متريره، رغم التواطئ املكشوف لألطراف احلكومية 
في هاته الفضيحة، تتجلى في املس املباشر باحلق في 
التعبير والرأي، واحلق في االعتراض، واحلق في ممارسة 
طريق  عن  تعبيراته،  بكافة  املدني  السلمي  االحتجاج 
التعبئة أو التدوين أو عبر وسائط التواصل االجتماعي 
واإلعالم اإللكتروني. ورغم أن اجلسم اإلعالمي سبق له 
في  للحرية  السالبة  القانونية  التشريعات  كل  رف��ض  أن 
توسيع  على  الدولة تصر  فإن  ال��رأي،  التعبير عن  مجال 
حتت  واحلريات،  احلقوق  على  والهيمنة  التسلط  دائ��رة 
املواطنات  كل  رق��اب  في  للتحكم  الوبائية،  احلالة  غطاء 
واملواطنني وتكميم أفواههم مبنعهم من فضح جتاوزات 

الدولة في وسائط التواصل االجتماعي. ..

مستجدات الوضع احلقوقي في ظل احلجر الصحي
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مستجدات الوضع احلقوقي في ظل احلجر الصحي

ص������رح������ت امل����ن����اض����ل����ة 
احل�����ق�����وق�����ي�����ة خ���دي���ج���ة 
الرياضي الرئيسة األسابق 
حلقوق  املغربية  للجمعية 
اإلن���س���ان مل��وق��ع ل��ك��م بأن 
السلطات  ات���خ���ذت���ه  م����ا 
م����ن ت���داب���ي���ر وإج��������راءات 

العدوى  محاصرة  في  االن  حلد  أو  نسبيا  جنح 
في  ب��رزت  كالتي  تطمئن  ال  التي  البؤر  باستثناء 
املعامل والسجون، وأن وعي املواطنني/ات ساهم 
بشكل كبير في إجناح احلظر لصحي، إلى جانب 
ال��ت��ك��اف��ل ب��ني ال��ن��اس وامل���ب���ادرات ال��ك��ث��ي��رة لدعم 

ومساندة من هم في حاجة إليها.
القانون اجلديد الداعي لتجرمي  وتعليقا على 
أن  الرياضي  أك��دت  املنتوجات  مقاطعة  ال��دع��وة 
العمومي،  النقاش  ف��ض��اءات  ك��ل  أغلقت  ال��دول��ة 
وبقي الفضاء الرقمي يوفر هامشا من إمكانيات 
هوجاء  حملة  في  السلطات  فانطلقت  التعبير، 
بضع  منذ  ويوتوب  الفايسبوك  مستعملي  ضد 
شهور، واآلن تريد غطاء قانونيا لهذه االنتهاكات.
وأضافت أنه من حيث مضمون املشروع، يتضح 
الفضاء  ق��درة  هو  الدولة  تخشاه  أصبحت  ما  أن 
املقاطعة  حملة  ح��ي��ث  التعبئة،  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي 
ال��س��اب��ق��ة ل��ب��ع��ض امل����واد خ��ل��ق��ت ف��زع��ا ل���دى من 
تضرروا منها والسلطات طبعا هي في خدمتهم، 
والدولة التي أعدت املشروع هي دولتهم. لكن الرد 
السريع واملعبر عن الغضب الشديد والرفض التام 
لهذا املشروع الكارثي كان رائعا ومعبرا عن أهمية 

هذا الفضاء في النضال من أجل احلريات.

  الرياضي: الدولة تخشى قدرة الفضاء
الرقمي على التعبئة

الزفزافي و20 شخصية حول العالم يراسلون املفوضية السامية 
حلقوق اإلنسان إلنقاد املعتقلني السياسيني من كورونا:

توصل مكتب السيدة ميشيل باشليت املفوضية السامية حلقوق االنسان 
عبر  معتقال   20 طرف  من  موقعة  رسمية  برسالة  املتحدة  لالمم  التابع 

العالم.
ومن املوقعني على الرسالة ناصر الزفزافي القائد امليداني حلراك الريف، 
والداخلية  اخلارجية  ووزي��ري  ويكيليكس  موقع  أساجن مؤسس  وجوليان 
إلى  باإلضافة  الكاتاالني،  البرملان  ورئيس  السابقة  كاطالونيا  في حكومة 
وأيضا  آري��ا  ذي  لويس  االرجنتيني  العمالي  االحت��اد  في  النقابي  الزعيم 
ملف  في  ومعتقل  والهندوراس،  بكولومبيا  وحقوقيني  نقابني  ناشطني 

»اكدمي ازيك«.

ال��رس��ال��ة ب���ض���رورة حت��م��ل األمم املتحدة  وق���د ط��ال��ب امل��وق��ع��ون ع��ل��ى 
ملسؤوليتها في الضغط على الدول التي يقضون عقوبتهم احلبسية داخل 
ترابها لالمتثال لتوصيات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التي أعلنت 
عنها في منتصف مارس املنصرم بدعوة املفوضية كل الدول الى تعجيل 
إطالق سراح »املعتقلني السياسيني« كآلية من اآلليات االحترازية للوقاية 
من فيروس كورونا بالسجون، منبهني في ذات الرسالة الى متاطل الدول 
في تنفيذ التوصيات األممية بالرغم من الظروف املزرية للسجون ، مما 
بأوضاعهم  باالستخفاف  ومصيرهم  السجناء  حياة  على  خطرا  يشكل 

وعدم االكتراث لكوارث قد تنجم عنه...

يرعاه   ك��ان  اغنام  قطيع  بسيارته  يدهس  فرنسي 
طفل باقليم بنسليمان 

املغربية حلقوق اإلنسان  حسب مصدر من فرع اجلمعية 
مقيم  األص���ل  ف��رن��س��ي  ش��خ��ص  أق���دم  بنسليمان،  مب��دي��ن��ة 
بشاطئ الصنوبر املعروف »بدافيد« جماعة املنصورية إقليم 
بنسليمان على دهس مجموعة من األغنام التي كانت ترعى 
تابعة  الزال��ت  ارض  مع  باحملاداة  الصنوبر  نادي  من  بالقرب 
للدولة. هذا احلادث العمدي الذي أقدم عليه الفرنسي عبر 
تعتبر منطقة  الطفل.و  الراعي  أغنام  أصاب معظم  سيارته 
الصنوبر باملنصورية إقليم بسليمان منطقة شاطئية حيت 
أقيمت مجموعة من الفيالت فوق ارض تابعة للملك اخلاص 
للدولة لفائدة نافدين وبينهم أوروبيني وحتولت إلى منتجع 
سياحي مينع ولوجه من طرف عموم املواطنني واملواطنات. 

وم��ا ح��ادت األم��س السبت الثاني من م��اي اجل��اري بدهس 
إال  واستقواء  هستيريا  حالة  في  وه��و  لفيال  ومالك  مقيم 
دليل على ذلك، ولإلشارة فقد دخل فرع بنسليمان للجمعية 
املغربية حلقوق اإلنسان على خط ملف الراعي الصغير الذي 
إنصافه ووضع  أمام دهشته لضمان  أغنامه  الفرنسي  دهس 
حد لسياسة احلكرة التي يواجهها املواطنون واملواطنات ضد 
كل من يستهدف احلط من قيمتهم وكرامتهم اإلنسانية من 

طرف خدام املخزن محليني وأجانب.
ببنسليمان  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  وأك��د 
اجلرمية،في  هذه  مرتكب  خبراعتقال  القضية،  يتابع  الذي 
انتظار ما اذا كان األمر سيخضع للقانون ومحاكمة الفرنسي 
ماديا  بتعويضه  الصغير،  الراعي  وانصاف  عادلة  محاكمة 

ومعنويا.
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ال يزال وباء كوفيد 19 ينتشر في العالم بشكل مهول 
فيما ال تزال أغلب الدول عاجزة متاما أمامه. أما فيما 
يخص املغرب فيظهر أن هذا الوباء مازال ينتشر بشكل 
سريع ومخيف مؤكدا يوما بعد يوم أن من يدفع ثمن 
البالد،  في  والكادحني/ات  العاملة  الطبقة  هو  كورونا 
ع��اج��ز مت��ام��ا عن  وال��ص��ح��ي  االجتماعي  ال��ن��ظ��ام  وأن 
بلورة خطة أو حل ينقد الفئات الشعبية األكثر تضررا 
من هذه الكارثة الصحية التي حلت لتعري كل ما كان 
يحاول النظام املخزني إخفائه، إذ يظهر جليا أنه على 
ومطيعا  مجتهد  تلميذ  مبثابة  املغرب  كان  عقود  مر 
كل  خوصصة  على  وعمل  العاملية  املالية  للمؤسسات 
القطاعات احليوية وزحف وال يزال على كل املكتسبات 
التاريخية تاركا اليوم الفئات الشعبية ترزح حتت وطأة 
الفقر والتهميش وتواجه خطر اإلصابة بالوباء واملوت 
دون احلصول على تأمني اجتماعي  أو تأمني صحي  

حقيقي.

ارتفاع عدد اإلصابات إلى 4569
أعلنت وزارة الصحة املغربية اليوم األحد 3 ماي 2020 
عن تسجيل 174إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد، ليرتفع العدد اإلجمالي للمصابني بالفيروس 

في املغرب إلى 4903 حالة.
األوبئة  علم  مديرية  مدير  اليوبي،  محمد  وأوض��ح 
وم��ك��اف��ح��ة األم����راض ب����وزارة ال��ص��ح��ة، ف��ي تصريحه 
الصحافي اليومي، أنه مت تسجيل  حالة وفاة جديدة، 
174 حالة.  إلى  للوفيات  اإلجمالي  العدد  بذلك  ليصل 
العدد  ليصل  ج��دي��دة،  شفاء  حالة   182 تسجيل  وع��ن 
اإلجمالي للحاالت التي متاثلت للشفاء إلى 1438حالة.

مخبرية  حتاليل  بعض  املستبعدة  احل��االت  عن  أما 
سلبية، فقد بلغ 37209  حالة.

طرق  ثماني  التاجي:  الفيروس  لقاحات  سباق 
يسعى العلماء من خاللها توفير لقاح ضد كوفيد 
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 ال تزال  كل املختبرات العلمية ومراكز البحث العلمي 
الزمن  مع  في سباق  العالم  في  تطورا  واألكثر  العاملية 
التي  االمبريالية  ال��دول  بني  منافسة  وف��ي  جهة  من 

أن حتضى بفرصة  ب��ش��دة   واح���دة منها  ك��ل  ت��ري��د 
اكتشاف واإلعالن عن اللقاح للعالم، وتقوم فرق البحث 
العالم  أن��ح��اء  ف��ي جميع  واجل��ام��ع��ات  ال��ش��رك��ات  ف��ي 
 .CoV - 2 - بتطوير أكثر من 90 لقاحًا ضد السارس
لم  ، بعضها  تقنيات مختلفة  بتجربة  الباحثون  يقوم 
يتم استخدامه في لقاح مرخص من قبل. وقد بدأت 
ست مجموعات على األقل بالفعل في حقن تركيبات 
آخ����رون في  ب���دأ  ؛  ال��س��الم��ة  ف��ي جت���ارب  للمتطوعني 
االختبار في احليوانات. يشرح دليل الطبيعة اخلاص 

بالطبيعة تصميم كل لقاح.
تهدف جميع اللقاحات إلى تعريض اجلسم ملضاد ال 
يسبب املرض ، ولكنه سيثير استجابة مناعية ميكن أن 
توقف أو تقتل الفيروس إذا أصيب الشخص بالعدوى. 
ضد  صنعها  جت��ري  األق��ل  على  أن���واع  ثمانية  هناك 
الفيروس التاجي ، وهي تعتمد على فيروسات أو أجزاء 

فيروسية مختلفة.
ت��ق��وم س��ب��ع��ة ف����رق ع��ل��ى األق����ل ب��ت��ط��وي��ر لقاحات 
باستخدام الفيروس نفسه ، بشكل ضعيف أو معطل. 
يتم إجراء العديد من اللقاحات املوجودة بهذه الطريقة 
، مثل تلك التي ضد احلصبة وشلل األطفال ، ولكنها 
بدأت شركة  النطاق.  واسعة  اختبارات سالمة  تتطلب 
Sinovac Biotech في بكني في اختبار نسخة معطلة 

من السارس - CoV - 2 في البشر.
حوالي 25 مجموعة تقول أنها تعمل على اللقاحات 
أو  احلصبة  مثل  ف��ي��روس  هندسة  ويتم  الفيروسية. 
بروتينات  إنتاج  ميكنه  بحيث  وراثًيا  الغدي  الفيروس 
الفيروسات  هذه  تضعف  اجلسم.  في  التاجي  فيروس 
التي   األن����واع  ن��وع��ان:  ه��ن��اك  امل���رض.  حتى ال تسبب 
ميكن  ال  التي  وتلك  اخلاليا  داخ��ل  التكاثر  بإمكانها 

ذلك بسبب تعطيل اجلينات الرئيسية.
يهدف ما ال يقل عن 20 فريًقا إلى استخدام التعليمات 
اجلينية )على شكل DNA أو RNA( لبروتني فيروس 
تاجي يحفز االستجابة املناعية. يتم إدخال احلمض 
ذلك  بعد  تنتج  وال��ت��ي   ، البشرية  ف��ي اخل��الي��ا  ال��ن��ووي 

نسًخا من بروتني الفيروس.
ي��رغ��ب ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث��ني ف��ي ح��ق��ن بروتينات 
أيًضا  ميكن  اجل��س��م.  ف��ي  مباشرة  التاجي  ال��ف��ي��روس 
املتواجدة  البروتينية  أج��زاء  أو  البروتينات  استخدام  

على الغالف اخلارجي للفيروس التاجي.
أك��ث��ر م��ن ٪70 م��ن امل��ج��م��وع��ات ال��ت��ي ت��ق��ود جهود 
أبحاث اللقاحات تأتي من شركات صناعية أو خاصة. 
التجارب السريرية بدراسات سالمة صغيرة على  تبدأ 
احليوانات والناس ، تليها جتارب أكبر بكثير لتحديد ما 
إذا كان اللقاح يولد استجابة مناعية. يسرع الباحثون 
هذه اخلطوات ويأملون في احلصول على لقاح جاهز 

في غضون 18 شهًرا.

تطورات احلالة الوبائية باملغرب وانعكاساتها االجتماعية 
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تطورات احلالة الوبائية باملغرب وانعكاساتها االجتماعية 
سيناريو محتمل لرفع احلجر الصحي باملغرب على 
إلى طبيعتها  100 يوم وتوقعات بعودة احلياة  مدى 

في غشت: 
اخلروج بشكل تدريجي من حالة الطوارئ الصحية بسبب 
تفشي فيروس كوفيد19، حيث حتدثت تسريبات عن حتديد 
5 خطوات على مدى 100 يوم ،  تنطلق من 20 ماي، وتنتهي 
بنهاية غشت املقبل، شريطة التزام املواطنني خالل هذه املدة 

بالتدابير املقررة من احلكومة.
للحالة  النسبي  االستقرار  على  يعتمد  السيناريو  هذا  فإن 
الوبائية، وتراجع قياس العدوى األساسي مقارنة مع البداية 

في شهر مارس. 
اليوم )اجلمعة(  تتعلق اخلطوة األولى باإلعداد وتبدأ من 
 7 وتتضمن  نفسه،  الشهر  م��ن   20 إل��ى  وتستمر  م��اي،  ف��احت 
حالة  برفع  والتحسيس  ل��إلع��الم  نظام  وض��ع  أهمها  نقاط 
والترخيص  ال��ص��ح��ي،  ال��ط��وارئ م��ع احل��ف��اظ على احل��ج��ر 
لبعض األقاليم واملناطق التي توجد بها أقل من 10 إصابات 
رهن العالج، بتشكيل جلان للتتبع لتوسيع مجال األنشطة، 

وبعض اخلدمات الصغيرة.
وتتضمن اخلطوة الثانية، وفق ذات املصدر،التي تنطلق من 
20 ماي اجلاري إلى فاحت يونيو املقبل، 4 نقاط، أهمها عودة 
بعض  واجتياز  اإلشهادية،  املستويات  إل��ى  بالنسبة  ال��دراس��ة 

االختبارات مع مراعاة تدابير الوقاية والتباعد.
أما اخلطوة الثالثة تنطلق من 1 يونيو إلى 1 يوليوز املقبلني، 
التجارية،  األنشطة  أغلب  فتح  أهمها  ن��ق��اط،    4 وتتضمن 
اجلهات  ب��ني  والسككي  اجل��وي  للمجال  التدريجي  والفتح 

األقل تضررا من اجلائحة.
أن  ش��رط  املقبل،  يوليوز  ف��احت  من  الرابعة،  اخلطوة  تبدأ 
وتتميز   ،1 على   1 ف��ي  ل��ل��ع��دوى  األس��اس��ي  ال��ق��ي��اس  يستقر 
قانون  وتعديل  املتضررة،  القطاعات  دع��م  مخطط  بإطالق 
املراقبة  حت��ت  ال��دول��ي،  للطيران  التدريجي  وال��ف��ت��ح  امل��ال��ي��ة 
الصارمة، وتشجيع بعض االجتماعات ألقل من 50 شخصا، 

وفتح تدريجي للمقاهي، مع احترام قواعد التباعد.
أما اخلطوة اخلامسة واألخيرة، فهي اإلنهاء الكلي حلالة 
الطوارئ في نهاية غشت املقبل، شرط استقرار احلالة الوبائية، 
وضمن ذلك فتح املجال اجلوي، والسماح بالتجمعات الكبرى، 

والدراسة ببعض الفصول الدراسية واجلامعية. 
)أخبارنا املغربية � الرباط )01/05/2020

احلجر ظل  في   2020 لسنة  ماي  فاحت   إحياء 
  الصحي

الطوارئ  حل��ال��ة  التمديد  ظ��ل  ف��ي  ك��ورون��ا  جائحة  منعت 
الصحية الى غاية 20 ماي، احتفال املركزيات النقابية بعيد 
اهم  في  احتجاجية  مبسيرات  سنة  كل  يتمز  ال��دي  الشغل، 
النقابات  وق��ررت  احلكومية  القرارات  النتقاد  باملدن  الشوارع 
نقل معاركها من امليدان  الى الصراع االفتراضي بالقاء كلمات 
عبر تقنية »فيديو كونفرونيس« من قبل اطر وقادة ومناضلي 

املتضمنة  اخلطابات  تلك  تعميم  في  واالش��ت��راك  النقابات 
ملئات املطالب املستعجلة لتحسني أوضاع الطبقة العاملة.

 اجل كورونا العديد من املطالب اخلاصة للطبقة العاملة، 
توفير  أهمها  ج��دي��دة،  أخ��رى  مطالب  ب��روز  باملقابل  وشجع 
شروط السالمة الصحية،من أدوات التعقيم وارتداء الكمامة، 
العاملني  عدد  تقليص  األم��ان،و  باحترام مسافة  واالشتغال 
باستغالل  املصانع  مساحة  توسيع  مجموعات،او  اط��ار  في 
امثل لفضائات فارغة لضبط التباعد االجتماعي في مجال 
الشغل.وتكثيف جلن التفتيش  التي تزور املقاوالت ومصانعها 
بشكل يومي للوقوف على مدى تطبيق االحترازات الصحية 
بعد ظ��ه��ور ب��ؤر اإلص��اب��ة ب��ال��ف��ي��روس ف��ي وح���دات صناعية 

وجتارية.
على  كبير  تاثير  لها  ك��رون��ا  جائحة  ان  نقابية:  م��ص��ادر   -
االقتصاد واملقاوالت وسوق الشغل،و الوضع االجتماعي، الن 
املغرب في حالة استثناء كما جميع الدول، وبعدما يتم رفع 
الدولة واحلكومة معا معاجلة ملفات  احلجر الصحي، على 

ضرورية، بإيجاد حلول:

عن  ال��دف��اع  م��ن  يتمكنوا  ل��م  )ال��ذي��ن  املوقوفني  لوضعية   -
والبالغ  كورونا  ج��راء  تسريحهم  مت  الدين  وارج��اع  انفسهم، 

عددهم حسب االحصائيات الرسمية 800 الف(
-  فتح ملف الترقيات اإلدارية التي أجلت

توقفت  ال��ت��ي  التوظيف  م��ب��اري��ات  اج���راء  وت��ي��رة  تسريع   -
2020، وحل عرقلة  واملنصوص عليها في قانون املالية لسنة 

تنفيد نتائج مباريات سابقة عن كورونا.
 هناك ملفات أخرى عالقة لها عالقة  تتعلق:

وتدعواليجاد  النقابية  املركزيات  تفرضه  ال��دي  التعاقد   -
حل بهدف دمج كل العاملني في التعليم والصحة.

احلقوق  مبنح  شمولي  بشكل  التقاعد  أنظمة  اص���الح   -
لالجراءو املوظفني والدفاع عن املكتسبات.

عرفت  القطاعات  كل  للمقاوالت:  العام  االحت��اد  حسب   -
القطاعات  بعض  ف��ي  نسبته  وصلت  نشاطها،  ف��ي  تراجعا 
للخروج  خطة  في  التفكير  ال��ض��روري  من  املئة،  في   90 ال��ى 
لالقالع  تدريجيا  والتحضير  النشاط  واستئناف  االزم��ة  من 
االقتصادي،عبر االستمرار في مواكبة املقاوالت ومساندتها.

ووضع إجراءات شجاعة واستثنائية... 
)نقل عن جويدة الصباح(.
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عن  املغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  عبرت 
استياء وأسى كبيرين بسبب إقدام احلكومة على 
باملتخلف  ووصفته   20/22 قانون  مشروع  طرح 
في ظروف صعبة تواجهها البالد إثر انتشار وباء 
واجبها  من  احلكومة  أن  أيضا  وش��ددت  ك��ورون��ا 
جديدة  اف���اق  فتح  ف��ي  التجربة  ه��ذه  استثمار 
الظروف  ه��ذه  استغالل  تعمدها  ب��دل  للمغرب 
العمق جميع  في  قانون يضرب  لتمرير  الصعبة 
امل��ك��اس��ب ال��ت��ي راك��م��ه��ا امل���غ���رب حل���د االن في 
كما  اإلن��س��ان  الصحافة وح��ق��وق  م��ج��ال ح��ري��ة 
دعت احلكومة إلى السحب الفوري لهذا املشروع 
املسؤول  السلوك غير  لهذا  استهجانها  وأضافت 
ال��ع��ام في  ال���رأي  ب��ه احلكومة م��ع  ل��ذي تعاملت 
جميع  ط��رف  م��ن  بالغ  باهتمام  حتظى  قضية 
احلكومة  اس��ت��ف��راد  أي��ض��ا  سجلت  كما  امل��غ��ارب��ة 

بقراراتها ملغية املقاربة التشاركية.

طالبت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان فرع 
دمنات بتحقيق الشفافية في توزيع املساعدات 
باألحياء  وامل��ت��ض��ررة  الهشة  للفئات  العينية 
املاسي،  جت��ار  ع��ن  ال��ط��ري��ق  وبقطع  الشعبية، 
املستهدفة  العائالت  جميع  استفادة  وضمان 
الفقراء  من  واسعة  فئات  إقصاء  سجلت  كما 
احتياجا  أقل  أخ��رى  فئات  واستفادة  األرام��ل، 
م��ن��ه��ا ك��م��ا أك����دت ع��ل��ى ض����رورة اع��ت��م��اد كافة 
اجليدة  احلكامة  بدمنات  املنتخبة  املجالس 
التي خصصتها  واإلعالن عن مبالغ الصفقات 
القتناء  العمومية،  الصفقات  مسطرة  خ��ارج 
ومواد  الغذائية  وامل���واد  والتجهيزات  اآلل��ي��ات 

التعقيم وغيرها حملاربة فيروس كورونا.
ك��م��ا س��ج��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة حلقوق 
اإلنسان فرع فاس سايس عن وجود اسر معوزة 
كورونا،  دع��م  صندوق  من  إقصائها  مت  وهشة 
وأخرى  مكتوبة  شكايات  تلقت  أنها  وكشفت 
باتصاالت من طرف مواطنني/ات يشتكون من 
إقصاء غير مبرر الذي حلقهم جراء منعهم من 
االستفادة من الدعم املالي واالجتماعي املقدم 

من صندوق كورونا.

أقساط  أداء  تعليق  ف��ي  الراغبني  على  البنوك  تفرض 
قروضهم، طيلة ابريل ومايو ويونيو، فوائد تأجيل إضافية، 
ما اثار استياء لدى الراغبني في االستفادة من هدا االجراء 
الدي اقرته جلنة اليقظة االقتصادية ضمن تدابير مواكبة 
الصحي.وأعلنت  احلجر  م��ن  امل��ت��ض��ررة  امل��ق��اوالت  اج���راء 
الفي  مببلغ  االج���راء  ل��ه��ؤالء  تعويض  تخصيص  اللجنة 
القروض  اقساط  إع��ادة جدولة  إمكانية  الى  دره��م، إضافة 
البنكية،التي في دمتهم الى غاية يونيو املقبل، أي عدم أداء 
األقساط خالل ابريل ومايو ويونيو،ما يفرض متديد مدة 
تتقدم   لم  سابقا.و  محددة  كانت  التي  القرض  استرجاع 
ما تسبب  االج��راء،  بشان هدا  دقيقة  بتوضيحات  اللجنة 
بها  اعلن  التي  الطريقة  ان  اد  ب��ه.  املعنيني  ل��دى  لبس  في 
لن تنتج عنه أي تكاليف إضافية،  التمديد  ان هدا  توحي 
ما دفع عددا من االجراء املتضررين الى تقدمي طلبات من 
مبطالبتهم  تفاجؤوا  التمديد.لكنهم  من  االستفادة  اجل 
من قبل البنوك مبأل مطبوع ثم اعداده من قبل املؤسسات 
شروط  تغيير  ال��ى  تشير  مقتضيات  ويتضمن  البنكية، 
القرض السابق وإقرار إجراءات جديدة جتعل كلفة القرض 
ترتفع، مقارنة مبا كان سيؤديه صاحب القرض لو لم ميدد 
القرض  مبلغ  حسب  ال��زي��ادات  االسترداد.وتختلف  فترة 
ومدة التمديد،اد تتراوح في املتوسط ما بني 7 االف درهم 

و15 الف  درهم، مما ميثل عبئا جديدا على االجير...
...و تسائل املصدر عن سر الصمت املطبق الدي تتعامل 
زبناء  احتجاجات  مع  العملية  على  املشرفة  اجلهات  به 
البنوك الدين فرضت عليهم فوائد إضافية. )الصباح يوم 

29 ابريل (

فوائد إضافية  تفرض على طالبي تأجيل 
أداء القروض 

فروع اجلمعية تستـنكر عدم استفادة كافة 
األسر  في وضعية هشة من الدعم املادي

اكدت  اليقظة  تعديلي)جلنة  مالية  قانون  اعداد  تقرر 
الشروع في اعداده(،  سيتم عرضه على البرملان الحقا، 
يتضمن مختلف املستجدات التي طرات خالل النصف 
األول من السنة واثرت على الفرضيات التي بني عليها 
قانون املالية للسنة اجلارية خاصة فيما يتعلق بالتوازنات 
واملداخيل  ال��زراع��ي   واحمل��ص��ول  النمو  وم��ع��دل  امل��ال��ي��ة 
والتدابير  احلجر  بتداعيات  ستتاثر  التي  الضريبية 
الوقائية،ما يفرض تقدمي مشروع قانون مالية تعديلي 
ياخد بعني االعتبار مختلف املتغيرات التي طرات خالل 
العدد  )الصباح  اجل��اري��ة...  السنة  االول��ني من  الفصلني 

6207 يوم 1 ماي 2020(

قانون مالي تعديلي لسنة   2020  :

املغربية:  للصحافة  الوطنية  النقابة 
مشروع قانون 22:20 متخلف

تطورات احلالة الوبائية باملغرب وانعكاساتها االجتماعية 
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 رسالة الرّئيس البرازيلي األسبق لوال دا سيلفا
إلى العمال في البرازيل والعالم مبناسبة األوّل ماي 2020

ب��ل نحن  امل���ال،  رأس  ال��ّرأس��م��ال��ي��ة ليس  ي��دع��م  م��ا  إّن 
العمال. الّرأسمالية حتتضر وأيامها معدودة، ومهمتنا بناء 

عالم جديد.
مواجهة  في  العالم،  أنحاء  جميع  في  العمال  مهمة  إّن 
على  قائم  جديد  عالم  لبناء  الفرصة  اغتنام  ه��ي  ال��وب��اء، 
العدالة االجتماعية واملساواة واحلرية. هذه القيم هي التي 
يجب أن توّجه جميع العمال في مواجهة أزمة الرأسمالية، 

التي أوقعت العالم في شلٍل مخيف.
بعد  الفردي  أن يسود احلّس اجلماعي على احلس  آمل 
مأساة الفيروس التاجي، وأن ينتصر التضامن والكرم على 

الربح.
الوباء عّرى الرأسمالية. 

احلقيقة  ت��رى  لكي  جّثة  أل��ف   300 البشرية  تطلبت  لقد 
التي عرفناها نحن العمال منذ يوم والدتنا. التاريخ يعلمنا 

أن املآسي الكبيرة تكون مؤّشًرا للّتحوالت العظيمة.
شخص  أي  فيه  يستغل  ال  عالم  جديد،  عالم  لبناء  نعم 
عمل أي شخص آخر، عالم ميتلك فيه كل شخص، األدوات 

الالزمة للتحّرر من أي نوع من الهيمنة أو الّسيطرة.

ف����ي����روس   مت�����ّك�����ن 
م��ج��ه��ول م���ن إغ���الق 
احل��دود، وحبس أكثر 
3 مليارات إنسان  من 
في املنزل، وغّير حياة 

كل مّنا بشكل كبير.
ل��ق��د ك���ّن���ا ف���ي نفق 
له  ن��ه��اي��ة  ط���وي���ل ال 
أشهر،  ث���الث���ة  م���ن���ذ 

نتلقى أخباًرا سيئة يوًما بعد يوم. نحن نعيش أحلك األيام 
في تاريخنا.

تكشف املآسي الكبرى أيًضا عن الطابع احلقيقي للّناس 
واألشياء. 

البشري  اجلنس  أن  أظهر  التاجي  الفيروس  جائحة  إّن 
ليس خالًدا وقد يختفي. 

آمل، وأمتنى، أن يكون العالم الذي سينشأ بعد الفيروس 
يكون  وأن  كل شيء،  مركز  الطبيعة،  مع  منسجًما  التاجي، 
كما  العكس،  وليس  خدمتهم   في  والتكنولوجيا  االقتصاد 

يحصل حتى اليوم

رف������ض������ت اجل����ام����ع����ة 
للتعليم/التوجه  الوطنية 
نداءها  في  الدميقراطي 
مبناسبة فاحت ماي 2020 
“جميعا  ش����ع����ار  حت�����ت 
ك����ورون����ا، وضد  مل��واج��ه��ة 
النيوليبرالية  السياسات 

املتوحشة، ومع تأميم اخلدمات العمومية: 
تعليم وصحة وسكن ونقل وشغل” كل مس 
يطال احلقوق واحلريات العامة والنقابية 
لطرد  للجائحة  استغالل  وأي  والعمالية، 
حقوقهم،  وان��ت��ه��اك  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت 
 22/20 قانون  مشروع  مسودة  رفضت  كما 
احلكومي وصافة إياه بالرجعي والتراجعي 
التعبير  ح��ري��ة  ي��ج��رم  ح��ي��ث  وامل��ت��خ��ل��ف 
وال��ص��ح��اف��ة وال��ن��ش��ر وال��ت��ف��ك��ي��ر واإلب����داع 
وحقوق اإلنسان كما طالبت في آخر بدائها 
السياسيني،  املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق 
والصحفيني  الريف  معتقلي  رأسهم  على 

ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي.

FNE تدعو ملواجهة النيوليبرالية 
وإلى تأميم اخلدمات االجتماعية

حلاملي  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ان���ت���ق���دت 
شهادات املعطلني باملغرب في بيانها مبناسبة 
قيل  االرواح   ” شعار  حت��ت  ال��ع��م��ال/ات  عيد 
الطبقة  تعيشها  ال��ت��ي  ال��وض��ع��ي��ة  االرباح” 
الشركات  بعض  استمرار  خصوصا  العاملة 
الصحية  االوض����اع  رغ��م  العمل  ف��ي  ال��ك��ب��رى 
ال��ت��ي سببها ف��ي��روس ك��ورون��ا كما  اخل��ط��ي��رة 
العمال  اش��ت��غ��ال  ام���اك���ن  ط��ال��ب��ت مب��راق��ب��ة 

ومراقبة  يومي  بشكل  والوقائية  الصحية  الشروط  على  للوقوف 
وسائل نقلهم، طالبت أيضا بإلغاء كافة النصوص القانونية التي 
جترم العمل النقابي وكذا الغاء قانون التكبيلي لالضراب، ونددت 
بالقوانني الرجعية والتراجعية وخيارات ال شعبية والتي ال تخدم 
مصالح اوسع اجلماهير ) قانون التعاقد الغاء مباريات التوظيف 
طالبت  وق��د  امل��ش��ؤوم(.   20/22 قانون  ومشروع  املوظفني  وترقية 
أيضا بتوفير الدعم املادي واحلماية لألشخاص في وضعية هشة 
مبا يتناسب واحل��د األدن��ى من األج��ور، ومن ضمنهم مناضالت 
ومناضلي اجلمعية الوطنية وكافة ضحايا البطالة، باإلضافة إلى 
دعم وحماية الطبقة العاملة والعمال املياومني الذين يشتغلون في 
القطاعات الغير املهيكلة والغير منخرطني في الصندوق الوطني 

.CNSS للضمان اإلجتماعي

 اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني
تطالب بتوفير الدعم للفئات املهشة


