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جميعا ضد الحكرة والقمع البولييس
أصلها  يف  املخزني  القمع  حمالت  تعود 
الــقــائــم  املــخــزنــي  الــنــظــام  طبيعة  الـــى 
الطبقي  االستغالل  تأمني  عــلــى ضــرورة 
االستبداد،مبا  تأبيد  شروط  كل  وتسخير 
حساب  على  الــعــاملــي  الــرأســمــال  يــخــدم 

املغربي. للشعب  احليوية  املصالح 

دون  بـــالدنـــا  يف  ــوم  يـ ميـــر  ــاد  ــك ي فـــال 
تسجيل حاالت القمع واحلكرة يف مختلف 
حت  املــداشــر.وكــأنــنــا  أو  الــقــرى  أو  املــدن 
رقاب  يف  أجنبي،تتحكم  احتالل  سلطات 
القمعية  املشاهد  انطلقت  املغاربة.فقد 
احلجر  بديات  من  األولــى  الساعات  منذ 
مداخل  يف  عسكري  باستعراض  الصحي 
هنا  احلربية.ومن  بالدبابات  املدن  بعض 
الدوريات وسط األحياء وخاصة  تواصلت 
الكثافة  ذات  الشعبية  ــاء  ــي األح منها 
الفقر  أحزمة  يف  كما  املرتفعة  السكانية 

الشعبية...  أو األسواق  التجمعات  وسط 

تــثــيــر  ــزال  ــ ــ ت وال  ــد  ــاهـ ــشـ املـ ــت  ــانـ كـ
السلطات  تعامل  طريقة  يف  االستغراب 
تعتدي  مساعدة،وهي  وقوات  بوليس  من 
ــني بــالــضــرب  ــن ــواط ــات وامل ــن ــواط عــلــى امل
ال  انتقامي  واالهانة،بشكل  واالحتقار 
تقدمي  واملواطنون  املواطنات  يستطيع 
هكذا  ملثل  عقالني  مبرر  أو  تفسير  أي 
أغراض  و  بضائع  اتالف  أو  تصرفات:حجز 
مركباتهم  وتــدمــيــر  اجلــائــلــني  الــبــاعــة 
تعسفي  بشكل  أحيانا،االعتداء  الصغيرة 
الرقمية  والصحافة  املدونني  بعض  على 
غلى  والسطو  القمع  مشاهد  تصوير  أثناء 
التصرفات  تلك  بلغت  الناس...بل  أغراض 
أمام  ملفات  فبركة  درجــة  الــى  املخزنية 
املواطنات  ضد  القضاء  الستعمال  احملاكم 
مناضلني  ضد  كثيرة  وأحايني  واملواطنني 
يساريني،واجهوا  أوسياسيني  حقوقيني 
املواطنات  عن  دفاعا  املخزني  الشطط 

واملواطنني.

مخزنية  ارادة  وفــق  تسير  األمــور  ان 
انفالت  أو  عابر  سلوك  مقصودة،وليس 
السلطات. أوســـاط  مــن  بعينهم  ألفـــراد 
ال  أن  على  التأكيد  هــو  واضـــح  والــهــدف 
املخزن،محاولة  صــوت  على  يعلو  صــوت 
الشعبية  اجلماهير  كرامة  وامتهان  انتزاع 
استجابة  أية  عن  عاجزة  الدولة  مادامت 
من  العديد  وحــقــوق  امللحة  للحاجيات 
ــتــي لــيــس لــهــا من  الــفــئــات الــشــعــبــيــة ال
عن  للبحث  اليومي  مسعاها  سوى  مــوارد 
املــعــوزة،احملــرومــة  لألسر  اليومي  الــقــوت 
استفادتها  عدم  عن  أصال،فضال  واملفقرة 
اخلــاص  الــدعــم  صــنــدوق  مساعدات  مــن 

باجلائحة.

حتاول  واضحة  استباقية  ضربات  انها 
تلك  بـــني  تـــقـــارب  أو  ــي  ــالق ت أي  ضـــرب 
الكادحات  لعموم  العفوية  االحتجاجات 
اجتاحت  الــتــي  والــنــضــاالت  والــكــادحــني 
الطبقة  أوساط  يف  انتاجية  وحدات  عدة 
يف  والــزراعــيــة  منها  الصناعية  العاملة 
خطة  فعال  الضواحي.هي  يف  كما  املــدن 
مــكــنــت ســلــطــات الـــدولـــة املــخــزنــيــة من 
االجتماعية  املطالب  أمام  عجزها  تغطية 
بالقوة.لكن  »الــســلــم«  وتعميم  لــفــرض 
املــخــزنــيــة تعلم  ــة  ــدول ال نــفــس  تــكــن  ــم  ل
ــات  ــن ــواط ــج وتــعــمــق حــقــد امل ــؤج ــا ت ــه أن
االساليب  ــذه  ه مثل  على  واملــواطــنــيــني 
احلية  الذاكرة  من  تنمحي  ولن  لم  التي 
جــذوة  ــزال  ت املــغــربــي.ال  الشعب  لنضال 
خالل  من  املناطق  يف  املنتفضة  اجلماهير 
من  لالنبعاث  الشعبية،قابلة  احلراكات 
ضد  املناضلة  القوى  على  ويبقى  جديد 
التخلص  من  أجل  ومن  الرأسمال  استغالل 
تتحمل  واالســـتـــبـــداد،أن  املـــخـــزن  مـــن 
باجلماهير  للوصول  مسؤولياتها  كامل 
كورونا  املخزن،ومن  من  خــال  مغرب  الــى 

الطبقيني. واالضطهاد  واالستغالل 
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1 - شركة »امانور« 
شركة«  ومستخدمي  واطــر  لعمال  النقابي  املكتب  اصــدر 
االستيطان  املتعددة  الفرنسية  للمجموعة  التابعة  امــانــور« 
قرر   07/06/2020 يف  مــؤرخ  العام  ــرأي   ال إلــى  بيانا  »فيوليا« 
احتجاجية  وقفة  بتنظيم  النضالية  معركته  مواصلة  فيه 
»امنديس«  ل  الرئيسي  املقر  أمام   2020 يونيو   11 اخلميس  يوم 
الحقا  عنه  سيعلن  تصعيدي  نضالي  برنامج  بطنجة˛وبتسطير 
الشركة  مسئولي  مع  الثاني  اللقاء  عنه  سيسفر  ما  ضوء  على 

.10/06/2020 األربعاء  املزمع عقده يوم 

الشركة  إدارة  تعنت  بسبب  النضالي  التصعيد  هــذا  ويأتي 
مطالب  للملف  على  االلتفاف  اجــل  من  احلثيثة  ومحاوالتها 
العمال  كافة  إرجـــاع  ويف  الشركة  ومستخدمي  ــر  واط العمال 
الشركة  يف  واإلدماج  شرط  أو  قيد  بدون  عملهم  إلى  املطرودين 
اإلدارة  عليها  أجهزت  التي  املكتسبات  واسترجاع  »فيوليا«  األم 

البيان. حسب 

املصحوب  »امانور«   لعمال  البطولي  اإلضــراب  أن  إلى  ونشير 
نضالية  أشكال  تخللته   ˛140 يومه  اآلن  بلغ  املفتوح  باالعتصام 
تطوان  طنجة  والية  أمام  احتجاجية  وقفة  آخرها  كان  عديدة 
املفتشية  مقر  أمــام  يونيو2020˛ووقفة   02 بتاريخ  احلسيمة 

.2020 يونيو   04 بتاريخ  بطنجة  للشغل  اجلهوية 

»رونو« بطنجة 2  -شركة 
عمال  وســط  بكوفيد19  املــؤكــدة  اإلصــابــات  ــاالت  ح مــازالــت 

 6 عن  إدارة  أعلنت  تتواتر.فقد  بطنجة  الفرنسية  »رونو«  شركة 
مما  اختبار   2238 إجراء  بعد  لها  بالغ  يف  مؤكدة  جديدة  حاالت 

22 حالة منذ استئناف  يرفع عدد اإلصابات املؤكدة باملصنع إلى 
إلى  املصنع  حتــول  يعني  ما  2020.وهـــو  ابريل   24 يف  نشاطها 
ككل  والساكنة  وأسرهم  العمال  وصحة  حياة  تهدد  وبائية  بؤرة 
ومسمع  مرأى  أمام  هذا  الكبير)10000(.يحدث  عددهم  بحكم 
جبروت  أمام  لها  قوة  وال  حول  ال  أن  يبدو  التي  املعنية  السلطات 
مما  االستيطان  املتعددة  االستعمارية  الفرنسية  الشركة  هذه 
والساكنة.. العمال  حق  يف  اجلرمية  هذه  عن  مسئولة  يجعلها 
مغلقة  مــازالــت  وأوروبـــا  فرنسا  يف  رونــو  مصانع  أن  ــى  إل نشير 
يحدث  ما  العمال.عكس  ووحدة  القوي  النقابي  الضغط  بفضل 
عن  إطالقا  تتحدث  ال  للعمال  املؤطرة  النقابة  حيث  املغرب  يف 
على  مؤكد  خطر  من  استمراره  يشكله  ما  رغم  العمل  توقيف 

واسرهم.     العمال  وحياة  صحة 

باملهدية- السمك  لتعليب  شركة«انيمار«   -  3
القنيطرة إقليم 

باملهدية  السمك  لتعليب  شركة«انيمار«  وعامالت  عمال  قرر 
الفالحي)ا  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  لواء  حتت  املنضوون/يات 
يونيو   11 اخلميس  من  ميتد  العمل  عن  ــراب  إض خــوض  ش(  م 
العمال/ات  بــإرجــاع  للمطالبة   2020 يونيو   16 الثالثاء  إلــى 
تعسفات  ومواجهة  مكتسباتهم/هن  وحماية  املــطــروديــن/ات 
جائحة  ظل  يف  وسالمتهم/هن  بصحتهم/هن  واستهتارها  اإلدارة 

كورونا.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
الزراعية العاملة  الطبقة   -  4

عاملة   60 بطرد  الفالحية  تعاونية«كومابرمي«  أقــدمــت 
ذلك  عقود˛مبررة  إبـــرام  بواسطة  جــدد  بعمال  وتعويضهن 
نفس  أنها  تبني  شاقة  بأعمال  القيام  على  قادرات  غير  بكونهن 
هو  التعاونية  هدف  أن  يبرهن  بها˛مما  يقمن  كن  التي  األعمال 

االقدمية. ذوي  والعمال  العامالت  من  التخلص 

من  سلسلة  يف  العامالت  دخلت  التعسفي  الطرد  هذا  وملواجهة 
يوم  منذ  التعاونية  مقر  أمام  اليومية  والوقفات  االحتجاجات 
للقطاع  الوطنية  باجلامعة  مــؤازرات   ˛2020 يونيو   06 السبت 
رغم  اآلن  حلــد  مستمرة  املعركة  ــت  ــازال ش(.وم م  الــفــالحــي)ا 

. الصحية  الطوارئ  حالة  ظل  يف  الظروف  صعوبة 

لإلجهاز  باإلقليم  الزمن  تسابق  الزراعية  الباطرونا  ان  ويبدو 
التصريح  وعدم  الطرد  عبر  العمال/ات  ومكتسبات  حقوق  على 
من  والــتــمــلــص  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  يف 
وصمت  اجلائحة  ظروف  مستغلة  وغيرها  السابقة  االلتزامات 

الشغلية ومفتشية  السلطة  وتواطؤ 

 18 إصابة  تأكدت  العرائش  بإقليم  الزراعيات  العامالت   •
زراعة«الفراولة«  حقول  يف  يشتغلن  بكوفيد19  زراعية  عاملة 
بإقليم  بوسلهام  ــوالي  م نــواحــي  »الــشــوافــع«  بــدوار  )لفريز( 
عاملة.ويعود   90 على  املخبرية  التحليالت  إجراء  العرائش˛بعد 
وتدابير  وسائل  ابسط  إلى  تفتقر  ظروف  يف  اشتغالهن  إلى  ذلك 
والتعقيم  التنظيف  مواد  من  الفيروس  من  واحلماية  الوقاية 
وسائل  وتوفير  الصحية  املسافة  واحترام  الصحية  والكمامات 
إلى  الصحية...باإلضافة  للقواعد  واحملترمة  الكافية  النقل 
والصحية  احمللية  السلطات  طرف  من  املراقبة  ضعف  آو  غياب 

والشغلية.

باها ايت  باشتوكة  شركة«صوبروفيل«  عمال/ات   •

ببيوكري  الفرنسية  شركة«صوبروفيل«  عــمــال/ات  نظم 
باها  ايــت  اشتوكة  إقليم  مقرعمالة  أمــام  احتجاجية  وقفة 
استفادتهم/ عدم  على  احتجاجا   2020 يونيو    9 الثالثاء  يوم 
من  عمق  مما  وماي  ابريل  شهري  عن  كورونا  صندوق  دعم  هن 
الوحيد  موردهم/هن  فقدان  بعد  االجتماعية  ماساتهم/هن 
الدولة  وتتحمل  كــورونــا.  جائحة  بسبب  توقيفهم/هن  منذ 
العمال/ استثناء  بسبب  الوضعية  هذه  عن  املسؤولني  املخزنية 

كورونا. صندوق  من  االستفادة  من  الزراعيني/ات  ات 

بأسفي للفوسفاط  الكيماوي  املركز   -   5
)ك  الفوسفاط  لعمال  الوطنية  للنقابة  النقابي  املكتب  اصدر 
شركات  عمال  معاناة  حول  العام  للرأي  بيانا  أسفي  فرع  ش(  د 
لبعض  الشاذة  املمارسات  جــراء  من  الكيماوي  باملركز  املناولة 
والتخفيض  الطرد  مثل  البيان˛من  تعبير  الشركات˛حسب  تلك 
الشغل  بحوادث  التصريح  وعدم  بالفصل  والتهديد  األجور  من 
الوقاية والسالمة˛متسائال  بلوازم  العمال/ات  والتهاون يف تزويد 
هذه  مثل  من  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  الرقابي  الدور  عن 

اجلائحة. زمن  يف  االجتماعي  املناخ  توتر  التي  املمارسات 

وقد عبر املكتب النقابي˛يف بيانه هذا˛عن تنويهه مبجهودات 
له  يتعرضون  ما  املناولة˛واستنكر  شركات  عمال/ات  وتضحيات 
وعدم  وتهديد  طرد  من  حقوقهم/هن  على  وتطاول  هضم  من 
للمجمع  الرقابي  ــدور  ال بإعمال  ...مطالبا  العقود  جتديد 
ومراجعة  الشركات  هذه  ممارسات  على  للفوسفاط  الشريف 
واحلــقــوق  املهني  االســتــقــرار  يضمن  بشكل  التحمالت  دفــتــر 
بالقطاع  لألجور  أدنــى  حد  وإقــرار  املناولة  لشغيلة  األساسية 

الفئة. هذه  ومجهودات  املؤسسة  حجم  مع  يتماشى 
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
ويف  الفالحية  املنوجات  يف  وإفران،خسائر  ،بوملان  صفرو 

: التحتية  البنيات 

والفواكه  الورديات  أنواع  مختلف  ومنتجو  الفالحون  تكبد 
طالت  متفاوتة  مــاديــة  خسائر  املــتــوســط،  األطــلــس  مبنطقة 
وبوملان  بصفرو  خاصة  إنتاجها  يف  مختصة  بضيعات  منتوجهم 
بالبرد،  مصحوبة  عاصفية  مطرية  تساقطات  جــراء  ــران،  وإف
قصير،  زمن  ويف  كبيرة  بكميات  يونيو(   7 ( السبت  مساء  تهاطلت 
خاصة  التحتية  بالبنيات  مــاديــة  خسائر  يف  أيضا  وتسببت 

س. بفا

واملشمش  والبرقوق  التفاح  من  املنتوج  تضرر  نسب  وتراوحت 
للمحصول  بالنسبة  كما  باملائة،   80 و  50 بني  وغيرها،  واخلوخ 
عوا  ضايتي  إلى  السبع  آيت  من  املمتد  باحلزام  سيما  الزراعي 
وبوملان  كندر  وإميــوزار  وتازوطة  العنوصر  اجتاه  ويف  وحشالف 
ضيعات  أكبر  توجد  حيث  ومتحضيت  وأزرو  وكيكو  سكورة  وطريق 

الفواكه. أنواع  مختلف  إلنتاج  فالحية 

العاصفية  األمطار  من  املتضررة  وحدها  املناطق  هذه  تكن  ولم 
خاصة  فــاس  جهة  مبــدن  بالبنيات  خسائر  سجلت  بل  والــبــرد، 
ببعض  املياه  تصريف  قنوات  اختنقت  التي  العلمية  بالعاصمة 
أعطاب  إلصالح  احلجر  من  للخروج  السكان  اضطر  ما  األحياء 
واألطلس  وليراك  احلجاج  بعوينات  كما  املياه  يف  شوارع  أغرقت 

الورد.  وسهب  والبورنيات 

املنطقة  تعرفها  التي  األوضــاع  سياق  يف  اخلسائر  هذه  تأتي 
واالجتماعية  االقتصادية  ــاع  األوض لتعمق  كورونا  ظــروف  يف 
دعــم  غــيــاب  الــشــعــبــيــة،يف  الــفــئــات  مختلف  عــلــى  وتــداعــيــاتــهــا 
أصال  مهترئ  وضع  ويف  منهم  الصغار  وخاصة  للفالحني  حقيقي 

التحتية. والبنيات  للخدمات 

ــاالت  ووك “الـــبـــزارات”،  ــار  وجت التقليديون  الــصــنــاع  تــعــرض 
ــفــنــادق، وقــطــاع الــطــيــران، والــنــقــل بــاحلــافــالت،  ــار، وال ــف األس
جــراء  لــإلفــالس،  السياحيون،  ــدون  ــرش وامل ــرة،  األجـ وســيــارات 
من  ومنهم  متسولني،  إلى  بعضهم  وحتول  كورونا،  وباء  تداعيات 

الديون. دوامة  يف  دخلوا  وآخرون  انتحر، 

املائة  يف   95 بتوقف  كثيرا  عانى  باملغرب  السياحي  النشاط 
وانــخــفــاض عدد  الــســيــاحــي،  الــفــنــادق، ووحـــدات اإليـــواء  مــن 
مقارنة  األولــى،  أشهر  األربعة  يف  املائة،  يف   45 بنسبة  السياح 
املبيت  ليالي  عدد  وتراجع  املاضية،  السنة  من  نفسها  املدة  مع 

املائة. يف   43 بحوالي 

تعليق  أن  الــوزيــرة  ــت  ــح أوض اجلـــوي،  الــقــطــاع  وبــخــصــوص 
الطيران  شركات  إيرادات  انخفاض  عنه  ترتب  اجلوية  الرحالت 
عانت  املغربية  امللكية  اخلطوط  وأن  دوالر،  مليار   252 بـ  العاملي 
العاملني  من  املائة  يف   70 أن  إلى  مشيرة  اخلسارة،  بسبب  بدورها 
للضمان  الوطني  بالصندوق  واملسجلني  السياحي  بالقطاع 

الشهرية. التعويضات  من  استفادوا  االجتماعي، 

” الباطرونا   “ مشروعية  يف  يشككون  مقاولون 

واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  جمعيات  وممثلو  مقاولون  انتقد 
بتمثيل  باملغرب  للمقاوالت  العام  االحتاد  استئثار  جدا  والصغيرة 
من  محدودة  عينة  سوى  ميثل  ال  أنه  حني  يف  املقاوالتي،  النسيج 

املقاوالت.

وأكد رئيس إحدى جمعيات املقاوالت الصغرى، أن عدد املقاوالت 
ال  انخراطها  واجبات  أداء  على  تواظب  التي  االحتاد،  يف  املنخرطة 
200 مقاولة، يف حني أن النسيج املقاوالتي  تتجاوز على أكبر تقدير 
وحــدات  احتساب  دون  مقاولة  ألــف   250 من  أزيــد  يضم  باملغرب 
ملقاوالت  العام  االحتاد  متثيلية  أن  يعني  ما  املهيكل،  غير  القطاع 
يطرح  ما  املــقــاوالت،  إجمالي  من  املائة  يف   1 إلــى  تصل  ال  املغرب، 
املمثل  االحتاد  اعتبار  على  اإلصرار  حول  كثيرة  استفهام  عالمات 
يف  العمومية،  السلطات  لدى  األوحد  واملخاطب  للمقاوالت  الوحيد 

املقاوالت. أنه ال يضم شرائح واسعة من  حني 

العام  االحتاد  اختيار  الصغرى  املقاوالت  جمعية  رئيس  وانتقد 
ملقاوالت املغرب يف جلنة اليقظة االقتصادية ليكون املمثل الوحيد 
التي  املشاكل،  بتفاصيل  اطالع  على  ليس  أنه  حني  يف  للمقاوالت، 
الالزمة  اخلبرة  على  يتوفر  وال  جدا،  الصغيرة  املقاوالت  تعانيها 
مصاحلها  عن  الدفاع  من  ليتمكن  املــقــاوالت  من  الصنف  هــذا  يف 
جمعيات  تكون  أن  املفترض  من  كان  إذ  اللجنة،  داخل  يجب  كما 
أعضاء  ضمن  متثيلية،  األكثر  جدا،  والصغيرة  الصغرى  املقاوالت 
هذه  تعانيها  التي  احلقيقية،  اإلشكاالت  طرح  أجل  من  اللجنة 

نشاطها. على  اجلائحة  وتداعيات  املقاوالت 

وأكد رئيس جمعية املقاوالت الصغرى ذاته، أنه لم تتم استشارة 
فدراليات املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا خالل إعداد املخطط، 
 508 ويضم  للحكومة  املغرب  ملقاوالت  العام  االحتاد  قدمه  الذي 
يف  واملتوسطة،  الكبيرة  املقاوالت  مصلحة  يف  تصب  كلها  إجراءات، 
جدا. والصغيرة  الصغرى  هي  تضررا  األكثر  املقاوالت  فئات  أن  حني 
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استباحوا  رعاة  املراعي:  حول  دموية  مواجهات   : بنور  سيدي 
بنور بسيدي  والذرة  و״الفصة״  للشمندر  حقوال 

ومالكي  اجلنوبية  املناطق  من  رعاة  بني  ليتجدد  املراعي  صراع  عاد 
بنور. لسيدي  السقوي  بالقطاع  خاصة  بدكالة،  سقوية  أراض 

مساعدة،على  وقــوات  درك  من  عمومية،مشكلة  قــوات  وتدخلت 
بــدوار  نشبت  عنيفة،  مواجهة  لتطويق  يونيو،  االثــنــني8  عجل، 
عصيا  الرعاة  فيها  استعمل  “العكاكشة”،  جلماعة  التابع  “احلميثات”، 
 363 الفالحي  املركز  إلى  تابعني  فالحني  إصابة  عن  وأسفرت  وحجارة، 
سيدي  مستشفى  مستعجالت  إلى  إثرها  بعضهم  نقل  بالغة،  بجروح 

العالج. لتلقي  بنور 

دوار  أهــالــي  ــاول  ح عندما  للمواجهة  األولــى  الــشــرارة  واندلعت 
“احلميثات”، منع قطيع مكون من آالف رؤوس املاشية، من ولوج حقول 
والشحن،  للقلع  دوره  ينتظر  الذي  الشمندر،  منتوج  بها  مازال  سقوية 

والذرة.  ” الفصة   “ كـ  منتوجات  بها  وأخرى  بنور،  سيدي  مصنع  نحو 

ولم يستسغ الرعاة ذلك، وصمموا على اقتحام تلك األراضي عنوة، 
واجلــرح،  الضرب  فتبادال  الطرفني،  بني  األعصاب  توتر  إلى  أدى  ما 
مع  للحدود  متاخمة  بعبدة  مراع  من  لهم  مبناصرين  الرعاة  واستعان 

دكالة.

اللذين  وخليفته،  عمران  أوالد  قيادة  قائد  املواجهة  واستنفرت 
التي حلقت بفالحي دوار  املواجهة،وعاينا حجم اخلسائر  حال مبسرح 
موعدا  وتطويقه،وضربا  الصراع  فتيل  نزع  يف  وجنحا  “احلميثات”، 
“العكاكشة”،  جماعة  مبقر  الجتماع  والــرعــاة،  األهالي  عن  ملمثلني 
رعوي”،  “بروتوكول  على  واالتفاق  واملصابني،  املتضررين  خواطر  جلبر 

املستقبل. يف  مماثلة  مواجهات  لتكرار  درءا 

اجلنوب،  رعاة  من  كبيرا  نزوحا  سنة  كل  من  الفترة  هذه  وتشهد 
الكبيرة،  لقطعانهم  مائية  وموارد  الكأل  عن  بحثا  ودكالة،  عبدة  نحو 

2000 رأس. التي تتجاوز، يف معظم احلاالت 

بهم  ضاقت  كلما  املفضلة،  وجهتهم  دكالة  اجلنوب  رعــاة  ويعتبر 
ذلك  يف  ويغريهم  لــه،  املتاخمة  واألراضـــي  اجلنوب  يف  الرعي  سبل 
املناطق  توفره  الذي  والكأل،  القطعان  لتوريد  الكايف  املاء  على  توفرها 

العصيبة. الظروف  هذه  مثل  يف  املسقية 

بني  عنيفة  مواجهات  فيها  حتدث  التي  األولى  املرة  هذه  وليست 
عنها  جنمت  أخــرى  سبقتها  إذ  الفالحية،  األراضــي  ومالكي  الرعاة 
قبل  منهم،  باثنني  حلقت  كسور  حد  بلغت  فالحني  صفوف  يف  إصابات 
اسبيطة”بسيدي  “أوالد  جماعة  أطواره  عرفت  الذي  الصراع  يف  شهر، 
حقول  واملاعز،  األغنام  من  رأس   3000 من  قطيع  اجتاح  عندما  بنور، 

شمندر.

عمرها  طفلة  على  جنسي  اعتداء  منددة  حاشدة  وقفة  طاطا: 
البلدة( ابن   (. ست سنوات 

اليوم  وجمعوية  وحقوقية  ومدنية  اجتماعية  فعاليات  نظمت 
احلضرية  باجلماعة  احتجاجية  مسيرة  وقفة   يونيو   8 الثالثاء 

تنديدا  طاطا  مدينة  مركز  من  كيلومتر   140 بعد  على   ، احلصن  لفم 
ست  العمر  من  تبلغ  طفلة  له  تعرضت  الــذي   ، اجلنسي  باالعتداء 
. ورفعت خالل املسيرة  39 سنة  العمر  سنوات على يد شخص يبلغ من 
لهذا  املستنكرة  الشعارات  من  مجموعة  ساعتني  من  الزيد  دامت  التي 
.ويطالب  اجلاني  ومعاقبة  احلقيقة  بكشف  واملطالبة  الشنيع  الفعل 
الذي   ، امللف  هذا  بخصوص  صمتها  عن  النيابة  بخروج  احملتجون 
وانصاف  نزيه  حتقيق  على  يــشــددون  كما   ، عــام  رأي  قضية  أصبح 
القضائي  املسار  حترق  ان  ميكن   ، وساطات  او  تدخالت  بدون  الضحية 

. للملف

يوم  اعتقلت  قــد  طــاطــا  بإقليم  امللكي  الـــدرك  عناصر  وكــانــت 
تتهم  إكرام  الطفلة  عائلة  بها  تقدمت  شكاية  بعد  املاضي  اخلميس 
اعتقاله  ليتم   ، ابنتهم  على  اجلنسي  باالعتداء  جيرانها  من  شخصا 
يومني  بعد  عنه  الفراج  ليتم   ، باكادير  اجلنايات  غرفة  على  واحالته 
يف  موعدها  حدد  جلسة  يف  سراح  حالة  يف  ويتابع   ، بكفالة  ذلك  من 

املقبل. دجنبر 

صندوق  من  ميسورين  واستفادة  البطاقات  توزيع  يف  اختالالت 
اجلائحة

جلنة  بها  توصلت  شكايات  يف  حتقيقات  الداخلية  مصالح  تباشر 
التوقف  بسبب  الدعم  من  حرموا  أشخاص،  من  االقتصادية  اليقظة 
محظوظني  مع  بالتواطؤ  سلطة  وأعــوان  رجــال  يتهمون  العمل،  عن 
التي  للفئات   ”19 “كوفيد  صندوق  مينحه  الذي  الدعم  من  لالستفادة 
من  السلطات  اعتمدتها  التي  الوقائية  اإلجراءات  جراء  دخلها،  تضرر 

الوباء. انتشار  من  احلد  أجل 

من  والتأكد  فيها  التحقيق  يجري  الشكايات  آالف  هناك  وأن 
املدن  وبعض  القروي  الوسط  منها  كبيرة  نسبة  وتهم  مصداقيتها، 
الوثائق  يف  بالتالعب  خــاص  بوجه  االتــهــامــات  وتتعلق  الــصــغــرى. 
حلاملها  تخول  التي  الطبية،  املساعدة  ببطاقة  املتعلقة  ــة  اإلداري

800 درهم و1200. االستفادة من دعم تتراوح قيمته بني 

التي  باملناطق  احمللية  السلطات  الدعم،  من  احملرومني  بعض  واتهم 
“راميد”،  بطاقة  من  ومتكينهم  احملظوظني  بعض  مبحاباة  بها،  يقطنون 
احلــال  ميسورو  منهم  ــددا  ع أن  إذ  الــشــروط،  فيهم  تتوفر  أن  دون 
على  الفقراء  ينافسون  ذلــك  ورغــم  احملليني،  األعــيــان  من  ويــعــدون 
قبل  من  بها  املتوصل  الشكايات  وتتضمن  الطبية.  املساعدة  بطاقات 
احملظوظني،  بعض  وأمالك  وأنشطة  أسماء  االقتصادية،  اليقظة  جلنة 
البحث،  “راميد”....ويركز  بطاقة  من  حق  وجه  دون  استفادوا  الذين 
منح  يف  واحملاباة  بالتالعب  اتهامات  تضمنت  التي  الشكايات  يف  فقط، 
حوالي  منها  شكاية،  آالف   10 عددها  يتجاوز  ال  إذ  “راميد”،  بطاقات 
بشكل  وممتلكاتهم  املستفيدين  األشــخــاص  أسماء  تتضمن   1780

مدقق.

بطاقات  على  يتوفرون  أنهم  رغم  الدعم،  من  الفقراء  آالف  وحرم 
إلى  اليقظة  جلنة  معطيات  وتشير  تبريرات،  أي  تقدمي  دون  الدعم، 
أن  يعني  ما  بشكايات،  تقدموا  بعدما  اآلالف  ملئات  الدعم  منح  مت  أنه 

العيوب من  مجموعة  تشوبها  العملية 

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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 تطورات الحالة الوبائية باملغرب
نحو  يتجه  و  إضــايف  لشهر  الطوارئ  حالة  متديد  يعلن  املغرب 

التخفيف مبدن و االستمرار يف احلجر الصحي يف مدن أخرى

مشتركا  بالغا  باملغرب  الصحة  وزارة  و  الداخلية  وزارة  أصدرت 
صادق   2020 يونيو   9 الثالثاء  يومه  احلكومة  مجلس  بأن  يقضي 
2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ  على املرسوم رقم 
األربعاء  يوم  من  شهر،  ملدة  الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية 
 10 اجلمعة  يوم  إلى  مساء  السادسة  الساعة  يف   2020 يونيو   10
فيروس  تفشي  ملواجهة  مساء  السادسة  الساعة  يف  يوليوز2020 
القيود  من  بالتخفيف  خاصة  مقتضيات  وبسن   19 كورونا-كوفيد 

بها. املتعلقة 

واستئناف  الطبيعية  احلــيــاة  ــى  إل للعودة  التحضير  وبــشــأن 
السلطات  ــررت  ق باملغرب  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة 
احلجر  تدابير  من  التخفيف  مخطط  أسمته  ما  تنزيل  العمومية 
وبصفة  إقليم  أو  عمالة  لكل  الوبائية  احلــالــة  حسب  الصحي 

.2020 11 يونيو  تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 

وفق  املغرب  وأقاليم  عماالت  تقسيم  مت  املخطط،  هذا  ومبوجب 
2 1 و  املعايير احملددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتني 

سيخضع  أخرى  إلى  مرحلة  من  التدريجي  فاالنتقال  وبالتالي 
والشروط  تنفيذها  الــواجــب  ــراءات  اإلجـ تقييم  لعملية  مسبًقا 
طرف  من  وذلــك  وإقليم،  عمالة  كل  مستوى  على  توفرها  ــالزم  ال
ممثلني  من  وتتكون  والعمال  الوالة  يترأسها   والتتبع،  اليقظة  جلان 
املعنية  الوزارية  للقطاعات  اخلارجية  واملصالح  الصحة  وزارة  عن 

األمنية. واملصالح 

حسب  أســبــوعــيــا،  واألقــالــيــم،  الــعــمــاالت  تصنيف  ــادة  إعـ ومت 
السلطات  املعايير احملددة من طرف  التخفيف، على أساس  منطقتي 

الصحية.

انتشار  أو  جديدة  بؤر  لظهور  تفاديا  أنه  أيضا  البالغ  وأضــاف 
أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب  الفيروس يف أماكن متفرقة 
االلتزام  مواصلة  واملواطنني  املواطنات  بجميع  العمومية  السلطات 
الصحية  ــراءات  واإلج االحترازية  القيود  بكافة  الصارم  والتقيد 

...إلخ(. الصحي،  التباعد  الكمامات،  )ارتداء  بها  املعمول 

سيتم   ،2020 يونيو   11 من  تبتدأ  التي  األولــى،  املرحلة  وخالل 
: الشروع يف التخفيف من قيود احلجر الصحي كما يلي 

الوطني: املستوى  استئناف األنشطة االقتصادية على  أ- 

الصناعية األنشطة   •

التجارية األنشطة   •

التقليدية الصناعة  أنشطة   •

القرب واملهن الصغرى للقرب • أنشطة 

• جتارة القرب

• املهن احلرة واملهن املماثلة

• إعادة فتح األسواق األسبوعية

واملقاهي  املطاعم   : التالية  األنشطة  القائمة  هذه  من  وتستثنى 
يف عني املكان، احلمامات، قاعات السينما واملسارح، ...إلخ.

:  1 ب- تخفيف القيود باملنطقة رقم 

املجال  داخل  للتنقل  استثنائية  لرخصة  حاجة  دون  اخلروج   •
اإلقليم أو  للعمالة  الترابي 

• استئناف النقل العمومي احلضري مع استغالل نسبة ال تتجاوز 
االستيعابية الطاقة  من   50%

إلزامية  بــدون  اإلقــامــة،  جلهة  الترابي  املجال  داخــل  التنقل   •
بالبطاقة  اإلدالء  على  فقط  )االقتصار  ترخيص  على  التوفر 

اإللكترونية( للتعريف  الوطنية 

ال  نسبة  استغالل  مع  والتجميل،  احلالقة  قاعات  فتح  إعــادة   •
االستيعابية الطاقة  من   50% تتجاوز 

)منتزهات،  الطلق  بالهواء  العمومية  الفضاءات  فتح  إعــادة   •
حدائق، أماكن عامة، إلخ ...(

)املشي،  الطلق  بالهواء  الفردية  الرياضية  األنشطة  استئناف   •
إلخ...( الدراجات، 

حالة  يف  إقرارها  مت  التي  األخرى  القيود  جميع  على  اإلبقاء   •
حفالت  األفراح،  االجتماعات،  التجمعات،  )منع  الصحية  الطوارئ 

الزواج، اجلنائز، إلخ، ...(.

:2 القيود باملنطقة رقم  ت- تخفيف 

للتنقل؛ استثنائية  رخصة  على  التوفر  يقتضي  اخلروج   •

8 مساء • إغالق املتاجر على الساعة 

• استئناف النقل العمومي احلضري مع استغالل نسبة ال تتجاوز 
االستيعابية؛ الطاقة  من   50%

حالة  يف  إقرارها  مت  التي  األخرى  القيود  جميع  على  اإلبقاء   •
حفالت  األفراح،  االجتماعات،  التجمعات،  )منع  الصحية  الطوارئ 

الزواج، اجلنائز، إلخ.
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب
اإلجــمــالــي  الــعــدد  أن  عــلــى  املــغــربــيــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
أفــادت  كما  حــالــة.   8508 إلــى  املــغــرب  يف  بالفيروس  للمصابني 
وفاة  حالة   211 تسجيل  مت  أنه  أيضا  القطاع  على  الوصية  الوزارة 
املستبعدة  احلاالت  عن  أما   . استشفاء  7565حالة  تسجيل  وعن   .

حالة.  347543 بلغ  فقد  سلبية،  مخبرية  حتاليل  بعض 

  Covid-19 ضد  اللقاح  عن  األولــى  العلمية  الدراسة  أظهرت 
الصينية  احليوية  التكنولوجيا  بواسطة  تطويره  مت  ــذي  ال
لكن   ، التحصني  على  إيجابية  نتائج   ،  CanSino  Biologics

اجلانبية. اآلثار  من  العديد  أيًضا  سيسبب  اللقاح 

الصينية  احليوية  التكنولوجيا  الشركة  كانت   ، مارس   16 يف 
CanSino Biologics أول شركة تبدأ اختبار لقاح ضد الفيروس 
قد  أسبوًعا  عشر  أحد  بعد  و  البشر  على   Covid-19 التاجي 
يف  قراءتها(  ــادة  )وإع األولــى  املرحلة  اختبارات  نتائج  نشر  مت  
إلى  تهدف  التي   ، األولــى  املرحلة  هذه  يف   .The  Lancet مجلة 
متطوعني/ات   108 جتنيد  مت   ، أمنه  و  اللقاح  سالمة  اختبار 
مت  بالصني.  هابي  مقاطعة  يف  عاًما   60 و   18 بني  أعمارهم  تتراوح 
أو  أعلى  جرعة  يتلقى  منهم  كل   ، مجموعات  ثالث  إلى  تقسيمهم 

أقل.

مؤكدة غير  فعالية  ذات  مناعية  استجابة 

وقالت  الباحثني  قبل  من  »مشجعة«  األولية  النتائج  هذه  تعتبر 
قمم  ضد  املضادة  األجسام  إنتاج  اخللطية  االستجابة  إن  الدراسة 
التطعيم  بعد  والعشرين  الثامن  اليوم  يف   Sars-CoV-2 فيروس 
يوًما   14 بعد  التائية  للخاليا  ومحدد  سريع  إنتاج  لوحظ  وقد   ،
املضادة:  األجسام  من  نوعني  عن  الباحثون  بحث  التطعيم.  من 
السطحي  بالبروتني  ببساطة  ترتبط  التي  املــضــادة  األجــســام 
ومع  إيقافه.  على  القادرة  املضادة  األجسام  وحتييد   ، للفيروس 
األجسام  يف  قوية  زيادة  تقريًبا  املتطوعني  جميع  شهد  إذا   ، ذلك 
٪50 فقط تركيزهم من األجسام  رأى  ، فقد  بهم  املرتبطة  املضادة 

أربعة. يف  مضروبة  احملايدة  املضادة 

تــتــراوح  الــذيــن  األشــخــاص  يف  فعالية  ــل  أق الــلــقــاح  أن  يــبــدو 
اختبارها(.  مت  مجموعة  ــدم  )أق عاًما   60 و   45 بني  أعمارهم 
لهذا  تعرًضا  األكثر  هم  السن  كبار  أن  إلى  بالنظر   ، مقلق  هذا 
إلى  ترجع  الضعيفة  اخللطية  االستجابة  هذه  أن  يعتقد  املرض. 
األخير  هذا  ويستند   .CanSino يستخدمه  الذي  اللقاح  نوع 
فيروس  وهــو   ،  )Ad5( املعطل   5 الــنــوع  مــن  غــدي  فــيــروس  إلــى 
على  الرئوي  وااللتهاب  البلعوم  التهاب  يسبب  ما  حد  إلى  شائع 
األشخاص  من   70٪ و   40 بني  ما  فإن   ، وبالتالي  اخلصوص.  وجه 
يف   95٪ إلى  وتصل   ، أوروبــا  يف   Ad5 لـ  مضادة  أجساًما  يحملون 
األشخاص  هؤالء  فإن  لذلك   .2015 عام  لدراسة  وفًقا   ، تايالند 
مشكلة   .Sars-CoV. -2 لقاح  مناعة  أقــل  باستجابة  يصابون 

العالج. لفعالية  حقيقية 

اجلانبية اآلثار  من  الكثير 

من   70٪ اللقاح:  بتسامح  تتعلق  ــرى  األخ السلبية  النقطة 
والصداع  احلمى  مثل  خفيفة  جانبية  آثــار  لديهم  املتطوعني 
ومع  املتلقاة.  اجلرعة  عن  النظر  بغض  العضالت  وآالم  والتعب 
الدراسة.  مؤلفو  معتدلو   ، خطير«  حدث  أي  يالحظ  »لم   ، ذلك 
بالفعل  بدأت  التي   ،  CanSino املختلطة  النتائج  هذه  تردع  لم 

شخص   500 ذلك  يف  مبا   ، الثانية  للمرحلة  السريرية  التجارب 
األشخاص  يشمل  املرة  هذه  الوهمي.  الدواء  لقاح  فعالية  على   ،

عاًما.  60 عن  أعمارهم  تزيد  الذين 

املستشفيات  وضعية  بإصالح  يطالبون  األطباء  الطلبة 
كورونا بعض  املهترئة 

يتضمن  بالغًا  األطباء  لطلبة  الوطنية  التنسيقية  أصدرت 
للصحة  وطنية  مناظرة  تنظيم  ويقترح  املطالب،  من  مجموعة 
جائحة  خلفته  ما  ضوء  على  القطاء  مستقبل  باألساس  تناقش 

يصدر  أن  الطب  طلبة  يقترح  مناظرة  املستجد،  “كورونا”  فيروس 
القطاع. يف  املتدخلة  األطراف  جميع  توقع  وطني  ميثاق  عنها 

“يف ظل الظروف االستثنائية  إنه  وقال طلبة الطب يف بالغهم، 
تشتغل  املجتمع  مكونات  جميع  جعلت  والتي  املغرب،  بها  مير  التي 
الصحي  األمن  عن  الدفاع  أجل  من  وطنية  وبكل  للذات  نكران  يف 
“هــذا  أن  بــالغــهــم   يف  الطلبة  ــح  وأوضـ وعــائــالتــهــم.  ألحــبــائــهــم 
األطباء  ومداومة  مرابطة  عبر  إما  عدة،  أشكاال  أخذ  االنخراط 
مشارف  على  هم  من  أو   – السابعة  السنة  طلبة   – الداخليني 
مبرض  اخلاصة  االستشفاء  املستعجالت ومصالح  مبصالح  التخرج 
ربــوع  عبر  واإلقليمية  اجلهوية  باملستشفيات  )كــوفــيــد19-(، 
عالية،  إصابات  أعداد  سجلت  التي  باجلهات  وخصوصا  اململكة، 
املواطنني مبراكز  لتلقي مكاملات  الطلبة اخلارجيني  وإما عبر تطوع 
يف  لعملهم  السادسة  السنة  طلبة  ومواصلة   ،141″ “ألو  االتصال 
الطبي  التدخل  وحــدات  يف  أو  اجلامعية،  االستشفائية  املصالح 

والتحاليل”. املختبرات  ومصالح  بـ)كوفيد19-(  اخلاصة  السريع 

جعل  بـ”ضرورة  الــدولــة  بالغهم  يف  األطــبــاء  الطلبة  وطالب 
بالبالد  الصحي  الوضع  لتقييم  فرصة  اجلائحة،  بعد  ما  مرحلة 
أطباء  من  الصحي،  بالقطاع  العاملني  مطالب  مع  بجدية  والتعامل 
وكانوا  وطنهم،  أجل  من  والنفيس  الغالي  قدموا  وممرضني،  وطلبة 
وذويهم،  عائالتهم  عن  بعيدا  للمعركة،  األول  التماس  خط  يف 
اختتمت  وإن  الفيروس  ضد  معركتنا  أن  على  التأكيد  وجب  حيث 
وطننا  مستشفيات  وضعية  بفضل  تكون  أن  ميكن  فال  بنجاح، 
وإمنا  بالقطاع،  العامل  أو  املواطن  كرامة  تضمن  ال  والتي  املهترئة، 

تضحيات”. بفضل 
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مختلف  يف  االنـــســـان  وحــقــوق  احلـــريـــات  ــتــهــاك  ان يــســتــمــر 
كوفيد  جائحة  تفرضها  التي  الطوارئ  قوانني  ظل  ويف  الواجهات 
كما  االنسان  وحقوق  باحلريات  للمس  صارخة  مناذج  19،وهــذه 
واملواقع  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع  بعض  ترصدها 

. عية جتما ال ا

العامة  احلريات   –

وعضو  املوحد  االشتراكي  حلزب  االقليمي  الكاتب  وضع  مت      -
  2020-  6  –  8 يوم  بطانطان  اإلنسان   حلقوق   املغربية  اجلمعية 
امن  رجل  طرف  من  تعنيفه  بعد  النظرية،  احلراسة  تدابير  رهن 

له. مبساعد  مدعوما  رسمي  بزي 

خلفية  على  شــاب  مقاول   « اخلوماني  »سعيد  اعتقال   مت   -
الصفقات  احــدى  من  االستفادة  من  إقصاءه  فيه  ينتقد  اليف 

.2020  –  6  –  9 يوم  وذلك  طانطان  بعمالة 

 « الزهراوي  »محسن  الشاب  اعتقال  مت   -2020  6  –  8 بتاريخ   -
مايو   19 أحداث  الى  يعود  ملف  خلفية  على  امينتانوت  مبدينة 

سلمية  مسيرة  الطلبة   نظم  حيث  مبراكش  احلقوق  بكلية   2016
. املنحة  صرف  بتسريع  للمطالبة 

 3 يوم   « افوشال  أسامة   « واملدون  احلقوقي  الناشط  تعرض   -
يف  اخلروقات  من  للعديد  رصــده  بسبب  لالعتقال  يونيو2020 

. طانطان  مبدينة  االنسان  حقوق  مجال 

السلطة.  استعمال  يف  الشطط   –

الثالثاء  يوم  الضرب   الى   « الزوان   فاطنة    « السيدة  تعرضت 
لها  معاقبة  هالل  بني  جماعة  قيادة  قائد  على   2020 ماي   19
لالسر  املخصص  الدعم  من  حرمانها  اثر  لشكاية  تقدميها  على 
وأوالد  القرية،  الثلوجة،  املريبطات،  لدواوير  سبق  وقد  املعوزة 
من  القائد  السيد  إلى  بشكاويهم  مرات،  عدة  تقدموا،  أن  ناصر، 
إلى  وتقدموا  أعوانه  وبعض  املذكور  الشيخ  لشطط  حد  وضع  أجل 
ونظموا  توقيعا،   272 حتمل  احتجاج  بعرائض  احمللية  السلطات 

مقر  صوب    ،2020 ماي   20 األربعاء  يوم  حاشدة  شعبية  مسيرة 
كل  انتهت  أمامها  احتجاجيتني  ،ووقفتني  هــالل  بني  جماعة 
)علبة  التتعدى  ومساعدة   كاذبة  الوعود  بتقدمي  منهما   واحدة 
من  كيلوغرامات  وخمسة  سكر  وقالب  الــرديــئ  النوع  من  شــاي 
وضع  اجل  من  الفوري  التدخل  ويدل  للشعرية(  وعلبتني  الدقيق 
التهديدات  تتجدد   ، االختالالت  وتصحيح  املمارسات  لهذه  حد 
املتضررين  من طرف أعضاء نافدين ) برملاني ( مبساعدة  للسكان 
من  ومسمع  مرأى  وعلى  السياسية   االحزاب  لبعض  املنتمني  بعض 

احمللية. السلطات 

ــع الــتــواصــل  ــواق ــداول مــحــتــوى رقــمــي عــلــى م ــ - عــلــى اثـــر ت
يتعرض  الراجي«   ايــوب   « ملواطن   تسجيل  تضمن  االجتماعي 
قيادة  قائد   ( سلطة  رجل  طرف  من  واالهانة  والتعنيف  للضرب 
على  احلصول  يف  بحقه  طالب  بعدما   « تاونات  باقليم  ــزاغ  اورت
احلسن  االستشفائي  املركب  الى  املريض  والده  لنقل  اسعاف  سيارة 
فيه  تدعي  الداخلية  لوزارة  بالغ  اصدار  مت  وقد  بفاس.   الثاني 
عن  الصوتي  التسجيل  يف  أقواله  الــواردة  السلطة  رجل  توقيف 
بتاونات  االقليمية  السلطات  قبل  من  إداري  بحث  وفتح  العمل 

.2020  –  6  –  7 وذلك يوم 

- يف اطار فضح سياسة املخزن إبان زمن كورونا يصدر بالغ اخر 
ضبط   باسفي  سلطة  عون  ايقاف  عن  فيه  تعلن  الداخلية  لوزارة 

مالي. مببلغ  رشوة  يتلقى   وهو 

النخاسة  شروط  ظل  يف  يشتغلن  نساء 

عاملة  االف  سبعة  من  أزيد  اسبانيا  يف  الفرولة  ضيعات  تشغل 
إغالق  أدى  وقد  اإلسبانية،  هويلفا  منطقة  حقول  يف  موسمية 
معاناة  مضاعفة  إلى  كورونا،  وباء  بسبب  البلدان،  بني  احلــدود 
أولئك العامالت، وقد تلقت عشر جلن تابعة لالمم املتحدة تقارير 
فتح  اجل  من  بالعمل  تطالبها  ونسائية  حقوقية  منظمات  من 
واتخاد  حل  ايجاد  اجل  من  واسبانيا  املغرب  حكومتي  مع  احلوار 
اجلنسي،االعتداءات  العنف  انتهاكات  لوقف  الالزمة  االجراءات 
ظل  يف  الصحية  الرعاية  من  احلرمان   ، االستغالل  اجلسدية، 
تقدمي  عن  عــاجــزات  وانهن  خصوصا   19 كوفيد  كــورونــا  تفشي 
لم  شركات  عشر  ان  كما  الصحية.  الطوارئ  حالة  بسبب  شكايات 
املسافات  او  قفازات  تقدمي  من  الصحية  الوقاية  شروط  حتترم 
بعض  يف  للغسل  الصاحلة  املياه  ندرة  مع  االقنعة،  االمنية،توفير 
 47 عمر  من  سيدة  فان  صحافية  اخبار  بعض  وحسب  املناطق. 

.2020  –  6  –  6 سنة توفيت يوم 

عامالت  ــان  ف أنــفــو«  مــوقــع  »أحـــداث  فحسب   املــغــرب  يف  ــا  أم
الالميمونة«  جلماعة  التابعة  »الــشــوافــع«  مبنطقة  الــفــراولــة  
عن  ــالن  اإلع بسبب  مرعبا  وخوفا  حــادة  نفسية  ــات  أزم تعشن 
عاملة   90 من  كورونا  بوباء  فالحيه  عاملة  ل18  مؤكدة  اصابة  
منهن   العشرات  ان  علما  املخبرية،  للتحاليل  خضعن   فقط  
،والقنيطرة  العرائش  بني  يوميا  يتنقلن   ، بإجرائها  يطالنب  الزلن 

الكبير. ،والقصر 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


