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جشع الرأساملية ليست له حدود
نــعــم ، جــشــع الــشــركــات الــرأســمــالــيــة 
حدود.ألنه  له  ليست  واألجنبية  احمللية 
من طبيعتها بحكم أن ما يهمها هو مراكمة 
ذلك  كيف  أما  ذلك.  غير  شيء  وال  األرباح 
لها  بالنسبة  الغاية  مــادامــت  يهمها  فــا 
يف  شعارها   يكثفه  ما  الوسيلة.وهو  تبرر 
األرواح«،  قبل  »األرباح  كورونا  جائحة  ظل 
املخزني  النظام  مــن  ــك  ذل يف  مستفيدة 

كجهاز طبقي يف خدمتها.

الطائلة  واألمــوال  الثروات  تكفيها  فلم 
العمال/ات  جبني  عرق  من  تسرقها  التي 
عبر االستغال املكثف بأجور هزيلة وعدم 
أداء مستحقات الكثير منهم/هن للصندوق 
عدم  أو  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
االستثمار  أصا˛وعدم  بهم/هن  التصريح 

يف ظروف العمل ...

ولم تكفيها ما نهبته من أموال عمومية 
ــاءات الــضــريــبــيــة والــتــهــرب  ــفـ عــبــر اإلعـ
من  الدولة  خزينة  يحرم  الذي  الضريبي 
دوالر  مليون  وخمسمائة  مليارين  حوالي 
القانونية  االمتيازات  عن  سنويا.ناهيك 
الشغلية  القضايا  مواجهة  يف  والقضائية 
إلى  املخزنية  األجهزة  وحتيز  للعمال/ات 
جانبها يف مواجهة االحتجاجات العمالية.  

ماسي  من  فيه  تسببت  ما  يكفيها  ولم 
ظل  يف  للعمال/ات  وإنسانية  اجتماعية 
جماعية  تسريحات  من  كــورونــا  جائحة 
ومستحقاتهم/ أجورهم/هن  أداء  بــدون 
هن وعدم التصريح بالكثير منهم/هن لدى 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
دعم  من  االستفادة  من  حرمهم/هن  مما 

صندوق كورونا.

ولم يكفيها حتويل العديد من الوحدات 
اإلنتاجية واخلدماتية والفاحية إلى بؤر 
العمال/ وســط  كــورونــا  فــيــروس  النتشار 
املجاورة  املناطق  وساكنة  وذويهم/هن  ات 
بصفة عامة بتواطؤ من األجهزة املخزنية.

كثير  وغـــيـــره  ذلـــك  كـــل  يكفيها  لـــم 
نقابتها  الوسائل˛عبر  بكل  تضغط  فهاهي 
لتحميل  املغرب«˛  ملقاوالت  العام  »االحتاد 
التي  االقتصادية˛  ــة  األزم تداعيات  كل 
العاملة  للطبقة  كورونا˛  جائحة  كرستها 
ــذي تــقــتــرحــه  ــ ــط الـ ــط ــخ ــال امل ــ ــن خ مـ
ــات لــإقــاع  ــرح ــت ــق فــيــمــا تــســمــيــه ب«م

ــذي مــن خــالــه حتــاول  االقــتــصــادي« والـ
اخلطيرة  الــقــرارات  من  مجموعة  مترير 
اجلزئية  البطالة  نظام  فرض  أبرزها  ومن 
ساعات  تخفيض  للمقاولة  يحق  حيث 
تؤدي  أن  على  للعامل/ة  بالنسبة  العمل 
50./. من أجره حسب الوقت الذي اشتغله 
مبرر  املتبقية˛حتت   ./.50 الدولة  وتؤدي 
 70 بني  ما  الشغل  مناصب  على  احلفاظ 
الضرورية  التعديات  80./.˛وإدخــال  إلى 
األساس  إعطاء  قصد  الشغل  مدونة  على 
عبر  اجلزئية  البطالة  إلجــراء  القانوني 
أي  االجتماعيني  الشركاء  مع  التفاوض 
القطاع  ــات  ــارس مم النقابات˛ومحاربة 

املهيكل.

اخلطير  ملشروعها  الباطرونا  مترير  إن 
جــديــدة  قــاســيــة  ــة  ــرب ض سيشكل  ــذا  هـ
على  اإلجهاز  سيتم  حيث  العاملة  للطبقة 
من  ضحت  التي  مكتسباتها  من  تبقى  ما 
شهداء  اجلها  من  وقدمت  تاريخيا  اجلها 
عبر  وغيرهم˛وذلك  ومطرودين  ومعتقلني 
للعمال/ واجلماعية  الفردية  التسريحات 
العمال/ مــن  بـــاآلالف  ستلقي  والــتــي  ات 
تخفيض  البطالة˛وعبر  مستنقع  إلى  ات 
العمل  وقــت  تخفيض  خــال  مــن  األجـــور 
الهشاشة  ــن  م ــد  ــزي امل إلـــى  ــؤدي  ــي س ــا  مم
وسط  والــبــؤس  والتفقير   االجتماعية  
قانونيا  ذلك  وسيتكرس  العاملة.  الطبقة 
أن  الشغل.كما  مــدونــة  يف  إقـــراره  مت  إذا 
هذه  ظل  يف  املهيكل˛  غير  القطاع  محاربة 
املغاربة من فراشة  األوضاع˛حرمان مايني 
مما  أرزاقــهــم  مــوارد  من  متجولني  وباعة 

سيعمق ماسيهم االجتماعية.

الطبقي  املــخــطــط  هـــذا  مــواجــهــة  إن 
عاتق  على  ملقاة  نضالية  مهمة  الرأسمالي 
الدميقراطية  والــقــوى  العاملة  الطبقة 
املناضلة  العمالية  النقابات  مقدمتها  ويف 
برنامج  وبلورة  اجلهود  توحيد  خال  من 
الطبقة  حقوق  عن  للدفاع  وطني  نضالي 
العمالية  القواعد  دور  العاملة.ويبقى 
املناضلة  الــيــســاريــة  ــوى  ــق وال والنقابية 
البيروقراطيات  على  الضغط  يف  أساسيا 
يف  ــراط  ــخ االن على  وإرغــامــهــا  النقابية 
التعاون  سياسة  إجهاض  ويف  املواجهة  هذه 
بالنظام  عاقتها  يف  تنهجها  التي  الطبقي 

املخزني والكتلة الطبقة السائدة.  
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بطنجة »رونو«  شركة   -  1
العمال  صفوف  يف   19 بكوفيد  اإلصابة  حــاالت  عــدد  ارتفع 
يونيو  فاحت  حدود  إلى  حالة   16 إلى  بطنجة  شركة«رونو«  مبصنع 
إلدارة  داخلية  نشرة  عامل˛حسب   1726 فحص  بعد   ˛2020
يهدد  الفيروس  تفشي  إن   .2020 يونيو   03 يف  مؤرخة  املصنع 
ساكنة  وبالتالي  باملصنع˛  عامل   10000 حوالي  وحياة  صحة 
يطرح  ما  وهذا  املخالطني.  كثرة  بحكم  ككل  واإلقليم  املدينة 
الشركة  تدعي  التي  االحترازية  التدابير  جدوى  حول  التساؤل 

اجلهات  قيام  مدى  الفيروس˛وحول  من  العمال  حلماية  اتخاذها 
تفعيل  يف  بدورها  وصحية  وشغلية  محلية  سلطات  من  املسئولة 
حلفظ  املناسبة  القانونية  اإلجــراءات  واتخاذ  املصنع  مراقبة 

العمال. وسامة  صحة 

ــت لــلــشــركــات  ــص ــة قــد رخ ــي ــوالئ ــان الــســلــطــات ال ونــذكــر بـ
الصناعية  باملناطق  الصناعية  وحــداتــهــا  نشاط  باستئناف 
بــدون  للفيروس  وبائية  بــؤر  إلــى  بعضها  حتــول  رغــم  بطنجة 
جانب  إلى  مصطفة  العام  الرأي  وحتذيرات  لصرخات  االكتراث 
حساب  على  ولو  األرباح  مراكمة  سوى  تهمها  ال  التي  الباطرونا 

األرواح.

 » امانور  شركة«   -  2  
شركة«امانور«  عمال  نظم  النضالي  برنامجهم  تنفيذ  إطار  يف   
أمام  احتجاجية  وقفة  الفرنسية«فيوليا««  للمجموعة  التابعة 
يونيو   04 اخلميس  يــوم  بطنجة  للشغل  اجلهوية  املفتشية 
املفتوح  واالعــتــصــام  اإلضـــراب  مــن   136 الــيــوم  2020˛تـــوافـــق 
العمل  إلى  املطرودين  العمال  عودة  اجل  من  يخوضونه  الذي 
االجتماعي  للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  يف  بهم  والــتــصــريــح 
التنظيم  يف  احلق  واحترام  كورونا  صندوق  دعم  من  واالستفادة 

. بي لنقا ا

والية  مقر  امام  احتجاجية   وقفة  نظموا  ان  للعمال  سبق  وقد 
على  2020˛مت  يونيو   02 الثاثاء  يوم  احلسيمة  تطوان  طنجة 
حتت  الشركة  وممثل  النقابيني  املمثلني  بني  لقاء  عقد  أثرها 
للرد  مهلة  الشركة  ممثل  فيه  الشغل˛التمس  مندوب  إشــراف 
للشركة  املركزية  اإلدارة  بيد  امللف  بدعوى  العمال  مطالب  على 

 . نسا بفر

سوناكوس« شركة«   -  3
ــق الـــبـــذور  ــوي ــس ــت ــيــة ل ــن ــوط يـــخـــوض عـــمـــال الـــشـــركـــة ال
ملستخدمي  الوطنية  النقابة  لواء  حتت  املنضوون  »سوناكوس«˛ 
للشغل˛إضرابا  الدميقراطية  للكونفدرالية  التابعة  الفاحة 
 2020 يونويو   04 اخلميس  يــوم  مــن  ابــتــدءا  مفتوحا  وطنيا 
وذلك  الوطني  الصعيد  على  للشركة  اجلهوية  املراكز  بجميع 
للقطاعات  املخصص  الدعم  من  باالستفادة  املطالبة  اجل  من 

للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم  التصريح  مع  املهيكلة  غير 
العمال  كورونا˛وبإدماج  صندوق  دعم  من  لاستفادة  االجتماعي 
جدي  حوار  وبفتح  العمل  وسائل  وبتوفير  الترسيم  مسلسل  يف 
للتنديد  سوناكوس˛وكذا  لعمال  الوطنية  التنسيق  جلنة  مع 
وحرمانهم  عامل   200 من  ألزيد  للشركة  املركزية  االدارة  بتنكر 
ماساتهم  عمق  مما   2020 مارس  شهر  منذ  مادي  مدخول  أي  من 

. عية جتما ال ا

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني



العدد : 16   
3الـنـشـرة اإلثنني 8 يونيو  2020

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
مبهدية السمك  لتعليب  »انيمار«  مصنع   -  5

القنيطرة  إقليم  باملهدية  السمك  لتعليب  مصنع«انيمار«  يعيش 
على صفيح ساخن نتيجة لانتهاكات املتكررة التي ميارسها باطرون 
ملدة  عامات  ثاث  توقيف  ومنها  والعمال˛  العامات  على  املصنع 
الوطنية  للجامعة  النقابي  انتماءهم  بسبب  عاملني  وطرد  محددة 
للشغل. املغربي  االحتــاد  لــواء  حتت  املنضوية  الفاحي  للقطاع 
أشكال  يف  الــدخــول  إلــى  والــعــامــات  بالعمال  دفــع  ــذي  ال الــشــيء 
عن  توقفوا/ن  حيث   2020 يونيو   03 األربعاء  يوم  احتجاجية 

املصنع. باب  أمام  احتجاجية  وقفة  ونظموا/ن  العمل 

الكاباج  معامل  بأحد  العمالية  ــاط  االوس يف  الفرح  انتشر   -

الثانية  املخبرية  التحاليل  أن  بالقنيطرة.حيث  الصاعية  باملنطقة 
بالفيروس.  اصابتهم  عد  سابقا،أكدت  املسجلة  األربعة  للحاالت 

البيضاء بالدار  النظافة  عمال   -  6

بالدار  و«ديريشبورغ«  »افيرد«  النظافة  شركتي  عمال  خاض 
ساعة.  24 ملدة  العمل  عن  إضرابا  يونيو   05 اجلمعة  يوم  البيضاء 
وموظفي  لعمال  الوطنية  للجامعة  اجلهوي  للمكتب  باغ  فحسب 
 03 يف  واملــؤرخ  ش(  م  البيضاء)ا  ــدار  ال بجهة  احمللية  اجلماعات 
األوضــاع  بسبب  ــراب  اإلض بهذا  قاموا  العمال  فــان   2020 يونيو 
والتماطل  فيها˛  يعيشون  التي  املــزريــة  واالجتماعية  املــاديــة 
مللفهم  االستجابة  2020˛وعـــدم  مــاي  شهر  عن  أجورهم  أداء  يف 
األجور  يف  عبرالزيادة  املادية  أوضاعهم  لتحسني  الشامل  املطلبي 
املغربي  واالحتاد  »سيطا«  شركة  بني  االتفاق  تنفيذ  واملنح˛وعدم 
للشروط  واملستوفني  املؤقتني  العمال  جميع  لترسيم  للشغل 

واملترقني. التقنيني  وضعية  وتسوية  متييز˛  وبدون  القانونية 

باها ايت  باشتوكة  شركة«بلماكرو«   -  7  

فلور«  املوجودة بجانب شركة«روزا  إدارة شركة«بلماكرو«˛  قامت 

ضد  كيدية  شكاية  الباطرون˛بتقدمي  لنفس  مملوكتني  وهما 
بالتحريض  فيها  يتهمهم  »روزافلور«  بشركة  نقابيني  عمال  ثاثة 
من   288 )الفصل  اإلنــتــاج  يف  خسائر  ــداث  وإحـ العمل  وعرقلة 
الباطرونا  إليها  تلجا  ما  غالبا  التي  التهم  وهي  اجلنائي(.  القانون 
االحتجاج  يف  حقها  وضــرب  وترهيبها  العاملة  الطبقة  لقمع 

مكتسباتها.  وتصفية  حقوقها  وهضم  تركيعها  واإلضراب˛بهدف 

 03 األربعاء  يوم  املعنيني  للعمال  عميرة   ايت  درك  استمع  وقد 
.2020 يونيو 

اعتصاما  يخوضون  »روزافــلــور«  شركة  عــمــال/ات  إلــى  ونشير 
العادلة  بحقوقهم/هن  للمطالبة  الشركة  بــاب  ــام  أم مفتوحا 

العمل. إلى  العودة  مقدمتها  ويف  واملشروعة 

البيضاء بالدار  »بيمو«  شركة   -  4
الصناعي  بــاحلــي  شــركــة«بــيــمــو«  وعــامــات  عــمــال  يــخــوض 
الشركة  مقر  أمام  متواصلة  احتجاجات  البيضاء  بالدار  البرنوصي 
لشهري  كورونا  صندوق  دعم  من  استفادتهن  عدم  على  احتجاجا 
لدى  بهم/هن  الشركة  إدارة  تصريح  عــدم  بسبب  ــاي  وم ابــريــل 
التخلص  يف  االجتماعي˛ورغبتها  للضمان  الوطني  الصندوق 
عملهم/هن˛وعوضتهم/هن  استئناف  رفضت  حيث  منهم/هن 
يف  املتداولة  العامات  بعض  تصريحات  جدد˛حسب  يعمال/ات 
الشغل  ملدونة  سافر  خرق  يف  االجتماعي˛وذلك  التواصل  مواقع 
القانون.     املسئولة على تطبيق  مستفيدة من صمت وتواطؤ اجلهات 
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
يونيو(:   3 يوم   ( الفرنسية  الثانوية  املدرسة  أمــام  طنجة   •

لابتزاز ال  للتفاوض  ونعم  رديء  بعد  عن  تعليمكم 

يف  خاصة  عنها  املترتبة  واملشاكل  كــورونــا  جائحة  إثــر  على 
التي  بعد  عن  التعليم  لوسائل  السلبية  والنتائج  التعليم  مجال 
آباء  أولياء  جمعية  نظمت  التربوية  املؤسسات  معظم  إليها  جلأت 
 Lycée الدولية ديتروا بطنجة  الفرنسية  الثانوية  املدرسة  وأمور 
أمام  Français International Le Détroit وقفة احتجاجية 
الرضى  وعدم  سخطها  عن  للتعبير  وذلك  التربوية  املؤسسة  مقر 

بعد. عن  التعليم  جودة  وعدم  السلبية  النتائج  على 

تصل  لم   « أنــه   ، األبــاء  جمعية  رئيس  يــرى  ــار،  اإلط هــذا  ويف 
وبالتالي  العادي  التعليم  من   25% حتى  بعد  عن  التعليم  جودة 

.» املعهود  املستوى  الى  ترقى  لم  ضعيفة  جد  نتائج 

شخص   130 من  أكثر  الوقفة  هذه  يف  حضر  قد  أنه  إلى  ويشار 
واالبتزاز  االدارة  مبعاملة  تندد  شعارات  رفع  مّت  حيث  وأم  أب  من 
عدم  عــن  تعبر  والفــتــات  ــات،  ــه واألم االبـــاء  على  متــارســه  التي 
الدراسية  السنة  لهذه  الثالث  الربع  تكاليف  دفع  على  القدرة 
منذ  العالقة  املشاكل  من  ملجموعة  حلول  عن  البحث  وكذلك 

. باملغرب  كرورنا  جائحة  بداية 

املنطق  على  مؤسسة  عاقة  عرش  هزت  كورونا  الئحة   •
الدراسة وتبضيع  التجاري 

للتعليم  مؤسسات  وأربــاب  أمــور  أولــيــاء  بني  احلــرب  تتواصل 
ملا  الدراسية  املستحقات  موضوع  حول  الكبرى  املدن  يف  اخلاص 
آباء  فيه  يطالب  الذي  الوقت  يف  إذ  الدراسي،  املوسم  من  تبقى 
بسبب  األقــل،  على  النصف  إلــى  الشهرية  األقساط  بتخفيض 
باألداء  املدارس  مسيري  بعض  يتشبث  كورونا،  جائحة  تداعيات 
يشرف  التي  بعد  عن  الــدروس  باستمرار  ذلك  مبررين  الكامل، 
حذف  دون  الشهرية  رواتبهم  يتلقون  األساتذة  من  جيش  عليها 

نقص. أو 

إلى  يلجؤون  مؤسسات  ــاب  أرب تهديدات  من  متذمرون  آبــاء 
التمدرس يف  أبنائهم  حق  عن  دفاعا  احملاكم 

املؤسسات  لبعض  جماعية  مبغادرة  تاميذ  وأولياء  آباء  هدد 
دعاوى  رفع  إجــراءات  يف  بعضهم  بدأ  بينما  اخلاصة،  التعليمية 
املدارس  يف  دراستهم  أبناؤهم  يتابع  محامون  بها  يتكلف  قضائية، 

. نفسها

اآلباء  املــدن،  من  عدد  يف  خصوصية  مــدارس  أربــاب  ويطالب 
امللتمسات  جميع  رافضني  متأخرات،  من  بذمتهم  ما  ألداء  بالتوجه 
بعد  ما  إلى  جدولتها  أو  النصف،  إلى  التمدرس  واجبات  بتخفيض 

كورونا. جائحة  انتهاء 

املدن  من  عدد  يف  التاميذ  وأولياء  اآلباء  جمعيات  وخرجت 
التعليمية  املؤسسات  بعض  ومسؤولي  أرباب  صمتها،محذرة  عن 
الذين  ــاء  اآلب تسليم  بعدم  التهديد  إلــى  اللجوء  من  اخلاصة 
املدرسية،  للشهادات  الشهرية  األقــســاط  تسديد  عن  تخلفوا 

الوطني. االمتـــــحان  باجتياز  ألبنائهم  السماح  أوعدم 

التعليم  مــؤســســات  بــعــض  “مطالبة  أن  اجلــمــعــيــات  وأكـــدت 

من  نوع  فيها  واملصاريف  للواجبات  الكامل  باالستيفاء  اخلصوصي 
املؤسسات  هذه  أن  اعتبار  على  اآلباء”،  هؤالء  حق  يف  اإلجحاف 
 06.00 رقــم  القانون  يف  عليها  املنصوص  للخدمة  مقدمة  هي 
الِعلم  ومع  اخلصوصي،  املدرسي  للتعليم  األساسي  النظام  مبثابة 
ــوال  األح مــن  حــال  بــأي  يعوض  ال  ُبعد  عــن  الـــدروس  تقدمي  أن 
انقطاع  عدم  لضمان  وسيلة  فقط  هو  وإمنا  احلضوري،  التعليم 

الطوارئ”. فترة  خال  كامل  بشكل  التاميذ 

موقف  يف  بنموسى  تضع  الرباط  يف  فرنسا  لسفيرة  تغريدة   •
ومحاسبته بإقالته  ومطالب  حرج.. 

ردود  لوغال،  هيلني  الرباط،  يف  فرنسا  لسفيرة  تغريدة  أثارت 
وصفه  ما  بسبب  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  غاضبة  فعل 

املغربية. السيادة  على  تطاوال  املدونني  بعض 

يوم  الفرنسية،  الدبلوماسية  بثتها  التي  التغريدة  يف  وجاء 
رئيس  بنموسى  شكيب  “أشكر  تويتر  على  حسابها  على  اجلمعة، 
فرنسا،  يف  املغرب  وسفير  التنموي،  بالنموذج  اخلاصة  اللجنة 
اللجنة.  عمل  عن  مرحليا  تقريرا  الصباح  هذا  لي  تقدميه  على 

اجلديد”. االقتصادي  للميثاق  للغاية  جيدة  أفاق 

املــواقــع  رواد  مــن  الكثير  غضب  الــعــبــارات  ــذه  ه ــارت  أثـ ــد  وق
املغرب. يف  االجتماعية 

البكاري،  خالد  اجلامعي،  واألستاذ  احلقوقي،  الناشط  وانتقد 
 ” وكتب  الفرنسية،  السفيرة  تغريدة  يف  االستعائية”  “النبرة 
وليس  العام  املقيم  أسلوب  التدوينة  به  صيغت  الــذي  األسلوب 

السفيرة..”...

جماعة  يف  الــقــيــادي  العضو  بناجح،  حسن  كتب  جهته  مــن 
ــان”:....« هــل مــن إهــانــة أقــســى مــن هــذه على  ــسـ “الــعــدل واإلحـ
املغاربة؟  قبل  لفرنسا  التقارير  تقدم  أن  بكامله  املغربي  الشعب 
مرتهن  عمل  من  مرجوة  نتائج  أية  واالستقال؟  للسيادة  معنى  أي 
وبتجاوز  املغاربة  مصالح  قبل  اآلخرين  ومصالح  إلرادة  مسبقا 

إلرادتهم؟”.

تّطلع  فرنسا  سفيرة   ” القروي  بكاي  السياسي  الناشط  وكتب 
.”!… الرعايا  قبل  موسى  منوذج  على 

بنموسى،  ومحاسبة  بإقالة  فطالب  روزاق  هشام  الصحفي  أما 
بالنموذج  اخلــاصــة  اللجنة  رئــيــس  بنموسى  شكيب   ” وكــتــب 
للمغاربة  وال  الباد  مللك  تقرير  أي  يقدم  لم  مازال  واللي  التنموي، 
بإجنازها،  كلف  اللي  باملهمة  معنيني  أنهم  نظريا  مفترض  اللي 
 05 اجلمعة    Lakome 2.com(...”…فرنسا لسفيرة  تقريره  قدم 

)2020 يونيو 

عن  للدفاع  املغربية  للعصبة  السابق  الرئيس  إعتبر  وقــد 
على  كتبها  تدوينة  يف  بوغنبور«  عبدالرزاق   « اإلنسان  حقوق 
»فايسبوك«  اإلجتماعي  التواصل  مبوقع  اخلاص  حسابه  صدر 
املعلومة  على  احلصول  يف  احلق  إطار  يف  الواجب  من  يكن  ألم   »:
التنموي  املشروع  إعداد  عن  املسؤول  بنموسى«  شكيب  يقدم  أن 
سيادي  األمر  ...و   املغاربة«  لعامة  األولي  التقرير  هذا  للمغرب 

بعيد.... أو  قريب  من  ال  فيه  التدخل  يف  لفرنسا  عاقة  وال 
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: • رأي مناضل: »ركبة الشرطي االمريكي، و ركبة باشا ميدلت« 

الشباب من ميدلت يشكو فيه باشا  تابعت قبل قليل »اليف« ألحد 
مدينته الذي يصر على عدم متكني والديه من رخصة تنقل استثنائي 
للتطبيب، حيث طلب بداية من والد هذا الشاب مده بنسخة من وصل 
به  قام  الذي  األمر  هو  و  الراشيدية،  ملستشفى  الزوجة  زيــارة  موعد 
الوالد بعد يوم كامل من االنتظار أمام االدارة املعنية ، إال أن » سعادة  و 
مطالبة  الى  املعنية  بالوثيقة  تزويده  بعد  عمد  الباشا  السيد  قداسة« 
به  قام  الذي  األمر  هو  و  للمريضة،  الطبي«  »امللف  من  بنسخة  الوالد 
على  للحصول  املوالي  اليوم  يف  و  آخر،  يوما  منتظرا  أخرى  مرة  الوالد 
من  الباشوية  مقر  أمــام  ينتظر  الوالد  الباشا  السيد  ترك  الوثيقة، 
الوالد  تزويد  دون  الباشوية  مقر  ليغلق  مساء  الرابعة  حتى  الصباح 
رفضه،  تبرير  حتى  أو  التطبيب  لضرورة  االستثنائي  التنقل  بوثيقة 

نعم تركه بكل بساطة...

 تدبير ليس عبثيا و مزاجيا فقط بل هو عدمي الروح و القلب أيضا، 
املوت  وفر  األخير  هذا  أن  هو  األمريكي  الشرطي  ركبة  عن  مييزه  ما 
السريع جلورج فلويد كمخرج شريف من هذه احلياة، يف حني ان ركبة 

الباشا الزالت جاثمة على صدر األسرة ...

والكهرباء بفاس... للماء  • فواتير خيالية 

وزبناء  االستهاك  متوسط  عن  املائة  يف   1000 قاربت  زيـــادات 
تسديدها. بعدم  يهددون  الوكالة 

أبريل  خــال  والكهرباء  املــاء  الستهاك  خيالية  فواتير  صعقت 

مفاجأتهم  بعد  )راديـــف(،  بفاس  املستقلة  الوكالة  زبناء  املــاضــي، 
استهاكهم  مع  مقارنة  املائة،  يف   1000 فاقت  بنسب  الكبير  بارتفاعها 
أخرى  وإعداد  بإلغائها  مطالبني  يستسيغوه،  لم  ما  للمادتني،  العادي 
الــعــدادات  قــراءة  إعــادة  بعد  الــواقــعــي،  االستهاك  تــوازي  جــديــدة 

الصحي. احلجر  رفع  أثناء  تقليدية  بطريقة 

مكناس،  فاس  جهة  والي  زنيبر،  بسعيد  محلية  فعاليات  واستنجدت 

تلك  إللغاء  للوكالة،  اإلداري  للمجلس  رئيسا  باعتباره  لتدخله  طلبا 
ملوحة  منطقي،  أســاس  أي  على  اعتمادها  لعدم  امللتهبة  الفواتير 
باالحتجاج واالمتناع عن أداء الفواتير، ما لم يتم تدارك ذلك حفاظا 
يف  صعوبة  زادت  ظروف  ظل  يف  خاصة  للزبناء،  املثقوبة  اجليوب  على 

الصحية. والطوارئ  احلجر  فترة 

مبرر  أبريل،  فواتير  لتقدير  االستهاك،  متوسط  على  االعتماد 
أقل  يستهلكون  الذين  أولئك  فيها  مبا  حاالت،  عدة  ويف  مستساغ  غير 
من 50 درهما شهريا، إال أنهم فوجئوا بفاتورة تفوق 500 درهم، بزيادة 
أشطر  أقصى  إلــى  اللجوء  يؤكد  ما  باملائة،  األلــف  قاربت  تقديرية 

والفواتير. املبالغ  ضخم  ما  مبلغ،  بأكبر  واحتسابه  االستهاك 

مغلق  مبحل  والكهرباء  املاء  استهاك  يفوق  أن  يعقل  ال  أنه  وأكدت 
غرار  على  شهريا،  درهــم  ألــف   14 الصحي،  احلجر  فترة  بداية  منذ 
آالف   3 يتجاوز  ال  واملتوسط  الطبيعي  االستهاك  أن  رغــم  فــاتــورة، 
والشياطني  الفئران  كانت  إن  عن  الذعــة  بسخرية  متسائلة  درهــم، 

“استنزفت عن بعد”. أنها  أو  الكبيرة،  الكمية  استهلكت تلك 

عند  الفادحة  أخطائها  باستدراك  الوكالة  تبادر  أن  الزبناء  ومتنى 
استخاص الفواتير، ومراجعتها بعد تنقل مراقبي العدادات لقراءتها، 
عن  البعيدة  التقديرية  الفواتير  فيه  تسببت  الذي  االختناق  لتجاوز 
مفروض  وقت  يف  الزبناء  جيوب  تستنزف  ال  كي  احلقيقي،  االستهاك 
عوض  للوضع”  ومتفهمة  متضامنة  “مؤسسة  الوكالة  فيه  تكون  أن 

زبنائها”. شقف  “إغراق 

• باغ اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي ) يوم 4 يونيو(: 
دوار احلاج موسى واستمراراملعاناة مع انعدام ضروريات  احلياة ...

مطالب  عــدة  اجــل  ....مـــن  موسى  احلــاج  دوار  سكان  مللف  متابعة 
ومازال  كان  للشرب  الصالح  باملاء  التزود  ان  ...كما  السكن  راسها  على 
الطويلة  االنتظارات  من  السكان  يعاني  حيث  املطالب  اولــويــات  من 
يدوم  االنتظار  هذا  يجعل  مما  الصغيرة  البراميل  بعض  ملء  اجل  من 
االصابة  عدم  اولويات  من  الذي  كورونا،   وباء  ظل  يف  احيانا   لساعات 
شروط  وفق  بالعدادات  الــدوار  تزويد  ليديك  وترفض  التباعد.   به 
السكان يتضررون   الواد احلار غير متوفر،  مما يجعل  ان  ميسرة.   كما 
احلشرات  انتشار  مع  ــاء،   االرج كل  من  املنبعثة  الكريهة  الروائح  من 
وغيرها مما يخلف امراضا مزمنة تقتضي مصاريف مرتفعة،آ  علما ان 
البطالة  من  فيه  الشباب  يعاني  كما  ومعدمون  فقراء  هم  السكان  اغلب 

وانعدام دور الشباب واملاعب . 

اجلمعية  عن  والنواحي  مديونة  القليم  احمللية  اللجنة  يف  اننا 
على  التاكيد  مجددا  نعيد  اذ  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق  املغربية 
العادلة  مطالبهم  يف  موسى  احلــاج  دوار  سكان  مع  املبدئي  تضامننا 
على  والعمل  مسؤوليتها  بتحمل  املسؤولة  اجلهات  نطالب  واملشروعة 

لها. االستجابة 

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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 تطورات الحالة الوبائية باملغرب
للمصابني  العدد اإلجمالي  أن  املغربية على  الصحة  وزارة  أعلنت 
الوصية  الوزارة  أفادت  كما  حالة.   8224 إلى  املغرب  يف  بالفيروس 
تسجيل  وعن   . وفاة  حالة   208 تسجيل  مت  أنه  أيضا  القطاع  على 
حتاليل  بعض  املستبعدة  احلاالت  عن  أما   . استشفاء  7364حالة 

حالة.   297729 بلغ  فقد  سلبية،  مخبرية 

اللقاح على قدم وساق ، سباق   Covid-19 بحث: يف مواجهة 

يف الوقت الذي تقوم فيه احلكومات والفرق العلمية والصيدلية 
Covid-19 ورمبا  مبجهود كبيرإليجاد طرق تطوير اللقاحات ضد 
 ، الصحية  الرعاية  مجال  يف  للعاملني  األولى  باجلرعات  االحتفاظ 
التفوق. التميزو  ويحاولون  السباق  يف  املرشحني  من  العديد  هناك 

العالم  أنحاء  جميع  يف  التطوير  قيد  لقاح   100 من  أكثر  بني  من 
البشرية  السريرية  التجارب  مرحلة  يف  األقل  على  ثمانية  دخل   ،
األمريكية   Pfizer شركة  طورته  الذي  منها  العديد  ذلك  يف  مبا   ،

Moderna. يف الوقت نفسه ، يزيد  وشركة التكنولوجيا احليوية 
البريطاني  ، جونسون  آنــد  جونسون  ]األمريكي[  مثل  عمالقة 
يتمكنوا  حتى  قدراتهم  من  سانويف  والفرنسي   AstraZeneca

شركائهم. لقاح  أو  لقاحهم  جرعات  من  املايني  مئات  إنتاج  من 

هذه اجلهود هي جزء من سباق كبير مع عقارب الساعة ، مبا يف 
قدرات  لزيادة  الازم  التمويل  إيجاد  الهدف:  األبيض.  البيت  ذلك 
يف  املتحدة  الــواليــات  يف  لقاح  على  واحلــصــول  والفحص  اإلنــتــاج 

املقبل. اخلريف 

قصيرة تطوير  فترة 

أفضل  هــو  والــفــعــال  ــن  اآلم اللقاح  إن  الصحة  مسؤولو  يقول 
التاجي  الفيروس  الذي يسببه  املرض   ،  Covid-19 طريقة حملاربة 
والصيدالنية  العلمية  الفرق  تعمل  التلوث.  من  واحلد   ، اجلديد 

ممكن. وقت  أقرب  يف  محتمل  لقاح  لتطوير  بجد 

ومع ذلك ، ليس من املؤكد على اإلطاق أنه حتى أكثر اللقاحات 

تستند  قصيرة.  تطوير  فترة  بعد  فعالة  ستكون  تقدًما  املرشحة 
و   Pfizer بواسطة  دراستها  تتم  التي  تلك  مثل   ، العاجات  بعض 
املوافقة عليها بعد. تتم  لم  إلى تقنيات جديدة نسبًيا   ،  Moderna

السريرية  االختبارات  طريق  عن  العاج  فعالية  إثبات  مبجرد 
 )FDA( والـــدواء  الــغــذاء  إدارة  اجتهاد  على  املصنعون  يعتمد   ،
عادة  الوكالة  لــدى  يكن  لم  إذا  حتى   - باستخدامه  للترخيص 

السوق. يف  لطرحها  مطلوب  العناصر  جميع 

باستخدام  عاجل  بشكل  والدواء  الغذاء  إدارة  أذنت   ، ماي   1 يف 
فقط  أيام  بعد  للعلوم   Gilead شركة  طورته  الذي  رمييسيديفير 
أن يقلل من مدة اإلقامة يف  العاج ميكن  أن هذا  من دراسة أظهرت 

.Covid-19 من  يعانون  الذين  للمرضى  املستشفى 

 / أكسفورد  لقاح  فعالية  لنتائج  التوصل  توقعات   :  Covid-19
سبتمبر يف   AstraZeneca

ــة الــبــريــطــانــيــة  ــي ــدالن ــي ــص ــة الــعــلــمــيــة ال ــوع ــم ــج قــــدرت امل
حول  نتائج  على  للحصول  سبتمبر  إلى  تنتظر  أن   AstraZeneca
مع  عليه  تعمل  الذي  اجلديد  التاجي  الفيروس  ضد  اللقاح  فعالية 

أكسفورد. جامعة 

سبتمبر  »يف   Pascal Soriot للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
إذا كان لدينا لقاح فعال أم ال«. يجب أن نعرف ما 

قبل  من  أيًضا  مشروعها  متول  التي   ، أكسفورد  جامعة  أقامت 
اللقاح  لتصنيع  األدوية  مختبر  مع  شراكة   ، البريطانية  احلكومة 
إن   Soriot وقال  العالم.  أنحاء  جميع  يف  وتوزيعه  التطوير  قيد 
املتحدة  اململكة  يف  أبريل  ــر  أواخ يف  بــدأت  البشر  على  التجارب 
»مركز  اآلن  أصبحت  التي   ، البرازيل  يف  وكذلك   ، البريطانية 

الوباء«.

قال  اإلنتاج.  لبدء  النتائج  انتظار  عدم  تقرر   ، الوقت  لتوفير 
أن  يجب   ، اآلن  اللقاح  هذا  إنتاج  يف  بدأنا  »لقد   :  Soriot السيد 
أن  وأضاف  النتائج«.  على  فيه  نحصل  الذي  الوقت  يف  جاهًزا  يكون 
الوحيد  السبيل  ولكنه   ، مالية«  »مخاطرة  ميثل  االختيار  هذا  مثل 

جنح. إذا  متاح  لقاح  على  للحصول 

اتفاقيات إلنشاء ساسل توريد متوازية   AstraZeneca وقعت 
جرعات  ملليار   )SII( الهند  مصل  معهد  مع  واحــدة  ذلك  يف  مبا   ،
ملضاعفة   ، املنخفض  أو  املتوسط    الدخل  ذات  للبلدان  مخصصة 

. جرعة ملياري  إلى  وتصل  اإلنتاج  قدرة 

مع  دوالر  مليون   7 50 بقيمة  اتــفــاق  عــن  املجموعة  وأعلنت 
وتوزيع  لتصنيع   ،  Ga v i و   Cepi  ، متخصصتني  دوليتني  منظمتني 

العام. نهاية  يف  تسليمها  سيبدأ   ، جرعة  مليون   300

مختلفة  لقاحات  على  ت  دراسا عشر  حوالي  وصلت   ، املجموع  يف 
العالم. أنحاء  جميع  يف  السريرية  التجارب  مرحلة  إلى 
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب
ONCF تستعد لاستئناف التدريجي لعمل القطارات

وإجراءات  خاصة  تدابير  يدية  احلد للسكك  الوطني  املكتب  وضع 
وباء  القطار يف سياق مكافحة  وقائية على مستوى مختلف محطات 
كورونا املستجد، وذلك يف أفق االستئناف التدريجي للنقل السككي.

خال  من  الصحية  السامة  تعزيز  إلى  اإلجــراءات  هذه  وتهدف 
حلركة  التدريجي  االستئناف  ب  ـ تــواكـ للتنقل  جــديــدة  قــواعــد 
أفضل  ويف  آمن  لنقل  ة  الضروري الوقاية  شروط  وضمان  القطارات، 

الظروف.

املكتب  قام   ،2020 يونيو  فاحت  من  ابتداء  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
للقطارات  السككي  العرض  من  بالرفع  احلديدية  للسكك  الوطني 
اخلدمات  من  األدنى  احلد  تأمني  يف  استمرت  التي  السريعة  املكوكية 
أثناء فترة احلجر الصحي على محاور القرب بني كل من الدار البيضاء 
البيضاء  والدار  اجلديدة،   – امليناء  البيضاء  والدار  سطات،   – امليناء 
امليناء – الرباط – القنيطرة. إذ ارتفع عدد القطارات اليومية من 20 
إلى 40 قطارا، مع إعادة فتح محطتي الرباط – أكدال وسا تابركيت.

املفتشية العامة للمالية تدقق بحسابات وزارة الصحة بعد 
تصاعد احلديث عن وجود تاعبات يف صفقات عمومية.

لوزارة  التابعة  للمالية  العامة  املفتشية  أن  أشكاين  موقع  كشف 
االقتصاد واملالية شرعت يف تدقيق حسابات وزارة الصحة، بعد كثرة 
شركات  احتكرتها  عمومية  صفقات  يف  تاعبات  وجود  عن  احلديث 

بعينها.

أزمة  منذ  الــوزارة  أبرمتها  التي  بالصفقات  أساسا  األمر  ويتعلق 
متعللقة  صفقات  إبــرام  إلى  ــوزارة  ال معها  اضطرت  التي   19 كوفيد 
بتزويد املستشفيات مبعدات خاصة بالوباء، خاصة أنه مت تخصيص 
حوالي 2 مليار درهم من صندوق تدبير كورونا للوزارة حملاربة الوباء، 
إال أن شكوكا كثيرة حتوم حول شبهات بالتاعب يف هذه الصفقات، 

خصوصا أن الفترة األخيرة شهدت إعفاء العشرات من املسؤولني.

جهاز  مليون  استيراد  صفقة  من  شركة  نالت  كيف  وثائق  وتظهر 
للكشف املبكر والسريع بغاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم، ونفس 
 211 بـ  مصلي  الختبار  مادة  القتناء  أخرى  صفقة  من  حازت  الشركة 

مليون درهم وهي مواد مت تخزينها.

جائحة  مبواكبة  اخلــاصــة  التدابير  باستغال  ــوزارة  الـ وُتتهم 
كورونا، منها املرسوم اخلاص بتدبير جائحة كورونا املستجد كوفيد 
الصحة  بوازرة  الطلبيات اخلاصة  19-، وخاصة منها تبسيط مساطر 
العمومية،  الصفقات  قانون  يف  عليها  املنصوص  للحالة  لاستجابة 
وبناء  االستثنائية  الظرفية  هذه  يف  لوازرة  مبوجبه  يسمح  مبرسوم 
دون  الطلب  سندات  طريق  عن  النفقات  إجناز  الثالثة  مادته  على 
التقيد بأي سقف. وامكانية ابرام صفقات تفاوضية دون إشعار مسبق 

ودون إجراء مناقشة مسبقة.

املروضون الطبيون يدينون سياسة االقصاء التي تنهجها وزارة 
الصحة يف حقهم

أبرزت التنسيقية الوطنية للمروضني الطبيني يف بيان استنكاري، 
املستوى  على  جتاوز  الطبيني،  املروضني  صفوف  يف  املعطلني  عدد  أن 
“سياسة  اعتبرته  ما  التنسيقية  واستنكرت  معطل.   400 الوطني 
املناصب  توزيع  ســوء  يخص  فيما  الصحة  وزارة  تنهجها  اقصائية 

عدد  مع  تتناسب  ال  والتي  املقدمة،  املالية  املناصب  وشــح  املالية، 
املروضني الطبيني املعطلني” بحسبها.

املروضني  إقصاء  الطبيني،  للمروضني  الوطنية  التنسيقية  وأدانت 
الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العليا  املعاهد  خريجي  الطبيني 

التابعة لوزارة الصحة، من مباريات املستشفيات اجلامعية.

أسماؤهم  املدرجة  املترشحني  باستفادة  ذاته،  البيان  يف  وطالبت 
وتوظيف   ،2019 ميزانية  من  املتبقية  املناصب  من  االنتظار  لوائح  يف 

جميع املروضني الطبيني العاطلني كذلك.

بعد انتقادات واسعة.. وزارة الداخلية تشرع يف عزل املستفيدين 
من الدعم دون وجه حق

الداخلية شرعت يف مراجعة  وزارة  أن  كشفت عدة موقع إعامية 

االقتصادية  التبعات  مواجهة  صندوق  دعم  من  املستفيدين  لوائح 
بطاقة  عبر  استفادوا  الذين  سواء  كورونا،  لفيروس  واالجتماعية 
رميد أو الذين سجلوا أسمائهم يف املوقع الذي أحدثته جلنة اليقظة 

االقتصادية بالنسبة للذين ال يتوفرون على بطاقة راميد.

وحسب نفس املصادر فقد بدأت مصالح الوزارة يف مراجعة اللوائح 
الدعم  هــذا  يستحقون  ال  الذين  عــزل  أجــل  من  فيها،  والتدقيق 

وتقدموا بطلب لاستفادة منه.

مطالب بجعل التعليم والصحة ومحاربة الفقر من أولويات مغرب 
ما بعد كورونا

الوبائية  الظرفية  إن  املغربية  ــرة  األس حماية  جمعية  ــادت  أف
أساسية  أولــويــات  هناك  أن  للجميع  أكــدت  املغرب،  منها  مير  التي 
والصحة  التعليم  وهي  أجلها،  من  املمكنة  الطاقات  كل  تسخير  يجب 

ومحاربة الهشاشة االقتصادية واالجتماعية.

ظل  يف  االجتماعية  الظرفية  حول  لها  باغ  يف  اجلمعية  وأضافت 
ومنائه  املجتمع  وجــود  يف  أساسية  الدعامات  هــذه  أن  كوفيد19-، 

وتطوره، وقد ظهر بوضوح تام مدى اخلصاص الذي تعاني منه.

ناجتة  املرحلة،  عنها  أبانت  التي  االختاالت  أن  اجلمعية  وأكدت 
عن نقص يف البنية التحتية وهشاشة كبيرة يف األوضاع االجتماعية، 
املذكورة  الثاث  األولويات  على  بالعمل  إال  مواجهتها  ميكن  ال  وأنه 
التي فرضت نفسها يف هذه املرحلة على اخلصوص، وإعادة النظر يف 

اإلمكانيات التي ترصدها لها الدولة، وفق رؤية جديدة.
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الواجهات  مختلف  يف  االنسان  وحقوق  احلريات  انتهاك  يستمر 
وهذه   ،19 كوفيد  جائحة  تفرضها  التي  الطوارئ  قوانني  ظل  ويف 
مناذج صارخة للمس باحلريات وحقوق االنسان كما ترصدها بعض 

االجتماعية. واملواقع  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع 

العامة  احلريات   –

يحاكم  الذي  الريسوني  سليمان  الصحفي  ملف  متابعة  اطار  يف 
دون متكينه من حقه يف السراح املؤقت،مت استدعاء املواطنة الشابة 
» آمنة« يوم 5 – 6 – 2020  من طرف رئيس الفرقة اجلنائية مصلحة 
من  تصويرها  مت  البيضاء،وقد  الدار  امن  لوالية  القضائية  الشرطة 
أمام  وإدانة مسبقة  الدعوة ويف ذلك  تشهير  مقر عملها وهي تتلقى 
العام الهدف منها الضغط على »امنة« للتراجع عن قولها بان  الراي 
هناك محامية تتصل بها من اجل الشهادة يف حق الصحفي سليمان 
االمريكي«جورج  احلقوقي  متصل،كشف  سياق  الريسوني.ويف 
نظمتها   2020  –  6  –  4 ليوم  رقمية  ندوة  يف  املشارك  كاتسيافكس« 
من  مراسلة  تلقى  بانه  الريسوني  سليمان  الصحفي   دعــم  جلنة 

مجهول تطلب منه االبتعاد عن امللف وعدم املشاركة يف الندوة

3 ماي لم تخبر  عائلة السجني ) م ز ( بسجن طنجة املتوفى منذ 
بالوفاة من طرف إدارة السجون إال بعد مرور شهر على وفاته بسبب 

كورونا

املغربية  القنصلية  رفضت  بعدما  بالفلبني  عالق  مغربي  تويف 
املزمن. مساعدته القتناء دواء ملرضه 

 4 اخلميس  جلسة  يف  باليوسفية  االبتدائية  احملكمة  رفضت  
العضوين  توكيل«  وعثمان  رشيد   « للشقيقني  السراح   2020  =  6  –
الى  امللف  وأجلت  بالشماعية  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف 
موظف  اهانة  هي  بهما  املتعلقة  فالتهم  وللتذكير    2020 يوليوز   2

الشماعية.   بباشا  األمر  ويتعلق  مبهامه  قيامه  أثناء 

احمللية  التنسيقية  عــن   « رشيد   « االســتــاذ  الــى  االستماع  مت 
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتارودانت  من قيل الضابطة 
باألستاذ   مرتبطة  حائطه  على  تدوينة  بخصوص  القضائية 

« بودحيم  »بوجمعة 

2 -  بعض من مظاهر تغول األجهزة األمنية يف زمن احلجر 
الصحي.

جائحة  بسبب  املــغــرب  منها  ميــر  الــتــي  اخلــاصــة  الظرفية  إن 
قياد  أبطالها  كان  التي  اخلروقات  من  مجموعة  عن  كشفت  كورونا 
تنفيذهم  اثر   الصحي   احلجر  تدابير  تنزيل  يف  مقاطعات  ورؤساء 

اإلجراءات االحترازية ضد الوباء. 

امللفات  بكل  لتنفرد  كورونا  جائحة  الداخلية  وزارة  استغلت 
الوزارات عبر سياسة تكميم األفواه، توزيع الدعم  وتعطل عمل كل 
العيني بطرق ملتوية و بأسلوب الزبونية و احملسوبية و إطاق اليد 
الصحي  احلجر  تدابير  خرقوا  الذين  كل  معاقبة  يف  للقياد  الطولي 
عبر ممارسات غير قانونية و منافية لروح التشريعات و لكل مواثيق 

 : الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان توزعت عبر ما يلي 

لقائدة  الشأن  هو  كما  بالكرامة  حاطة  بألفاظ  القذف  و  السب   -
املواطنني،  الريادة يف االعتداء على  التي حققت  اليوسفية 

يف  ضربات  توجيه  و  الوجه  يف  اللطم  عبر  اجلسدي  العنف   -
اجلسد، أنحاء  جميع 

- التجريد من املابس،

القياد  أحد  إقــدام  عبر  املواطنني،وإفسادها  بضائع  مصادرة   -
بالبيضاء، بحدائه  األسماك  دهس  على 

ملواطنة  الشأن  هو  كما  عليهم  واالعتداء  املواطنني  احتجاز   -
بالبيضاء،

وقع  كما  اجلرافة  بواسطة   « التريبورتورات   « و  العربات  سحق   -
بالبيضاء، كذلك 

- استغال امللك الغابوي والتاعب باملعونات )قائد دائرة ادرارا(.

مدن  و  أماكن  يف  املواطنني  من  العديد  تعرض  أيضا  نسجل  كما 
أفراد  و بعض  القياد  أخرى ملمارسات عنيفة و غير قانونية على يد 
السلطة،  استعمال  يف  الشطط  يبرز  مما  املساعدة  القوات  و  األمن 
احلاطة  و  القاسية  املعاملة  أو  للتعذيب  التعريض  الكرامة،  انتهاك 

بالكرامة.

القياد  سلوكيات  تبرير   « لفتيت   « الداخلية  وزير  محاولة  ورغم 
طرف  من  والصورة  بالصوت  موثقة  كانت  التي  األمنية  واألجهزة 
حتت  ممارساتهم   على  والتستر  املمخزنة  اإلعامية  املنابر  أحد 
األجهزة  تغول  بالوضوح  كشف  ذلك  كل  أن  إال  العمل،  ضغط  ذريعة 
سلوكات  متارس  و  أنيابها  على  لتكشر  للجائحة  استغالها  و  األمنية 
ميكن  ال  بالتالي  و  الرصاص.  سنوات  عن   القهقري  بنا  تعود  مهينة 
واملواثيق  التشريعات  لروح  املنافية  الاقانونية  املمارسات  تبرير 
الدولية حلقوق اإلنسان بدعوى تطبيق تدابير احلجر الصحي ألن 
كشفت  األحداث  هذه  كل  أن  كما  للحجر،  تخضع  ال  األخيرة  هذه 
سنوات  مع  القطع  القانون   و  احلــق  ــة  )دول املخزن  ادعــاءات  زيــف 
لم  املخزن  طبيعة  أن  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  وأثبتت  الرصاص...( 

. تتغير

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


