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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف الشهر  
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ال للمتاجرة أبصوات العامالت والعمال
حلظات  مــن  حلــظــة  تنتهي  ــاد  ــك ت ال 
بالدنا،حتى  يف  الدائر  االجتماعي  الصراع 
يف  الصراع  أطراف  ألن  ذلك  أخرى.  تنطلق 
احليوية  حول مصاحلهم  تناحري  تناقض 
الطبقة  األصل.عاشت  يف  الوجودية  بل 
االستغالل،  شروط  أسوأ  املغربية  العاملة 
وتضاعفت بقسوة مع اجتياح كوفيد - 19 
األصعدة.ورغم  مجموع  على  ومخلفاته 
يف  الدولة  به  قامت  الذي  الفاضح  التمييز 
واملعامل  الشركات  وأرباب  الباطرونا  متكني 
من الدعم الكبير ماديا وأمنيا على حساب 
بقيت  ــرة،  ــي األخ العاملة.هذه  الطبقة 
العديد  وفــقــدان  الــوبــاء  ملخاطر  عرضة 
بسبب  ذويــهــم  حلــيــاة  أو  حلياتهم  منهم 
التي  االنتاجية  الوحدات  من  الوباء  نقل 
بقيت مفتوحة تستيح االستغالل يف ابشع 

الضروف.

املؤسسات  استفادت  ــذي  ال الــوقــت  يف 
صندوق  من  الدعم  من  الكبيرة  اإلنتاجية 
ومن  الضريبية  التسهيالت  ومــن  كــورونــا 
ــة، بــقــيــت املــؤســســات  ــاصـ ــقـــروض اخلـ الـ
الــصــغــيــرة والــصــغــيــرة جـــدا واملـــقـــاوالت 
أفلست  حيث  لإلفالس،  عرضة  املتوسطة 
مقاولة   7941 الرسمية  األرقــام  حسب 
سنة 2018، و8439 مقاولة سنة 2019، 
ما  أي   ،2020 ســنــة  مــقــاولــة  و6612 
مجموعه 23 ألف مقاولة يف ثالث سنوات، 
لقد عمقت جائحة كورونا مستويات الفقر 
ألف   860 من  يقرب  ما  فقد  والهشاشة،و 
الكادحون  واضطر  شغلهم،  مناصب  أجير 
بيوم  يوما  قوتهم  على  يحصلون  الذين 
احلجر  بسبب  عيشهم  مصدر  فقدان  إلى 
النموذج  »جلنة  تقرير  ــاء  وج الصحي. 
التنموي اجلديد« بعد إعالن النظام فشل 
ليكرس   ،2017 سنة  التنموي  منــوذجــه 
باختياراته  القائم،  التنموي  النموذج 
األحزاب،  تهميش  عل  القائمة  السياسية 
عرقلته،  يف  املــســؤولــيــة  بتحميلها  ــل  ب

على  القائمة  االقتصادية  وباختياراته 
الريع  عن  بحديثه  بل  واالحتكار،  الريع 
اجتماعية  مستحق،وباختيارات  الغير 
مشروع  يغير  لن  والفقر،  الهشاشة  تكرس 
حدته،  مــن  تنزيله  يتم  ــذي  ال احلماية 
املواطنني  مساهمة  من  ممــول  بأنه  علما 

ومن الضرائب املفروضة على الشعب. 

قوانني  خفت  أن  وما  السياق،  نفس  يف 
احلجر والطوارئ الصحية، حتى طلعت 

من  ــرى  أخ حلظات  حمى  السطح  الــى 
مناديب  انتخابات  غنيمة  حول  الصراع 
ما  املنظمة  الثنائية  والــلــجــان  الــعــمــال 
منها  2021.جعلت  يونيو  10و20  بني 
اعطاء  حملــاولــة  فرصة  املخزنية  الــدولــة 
بذلك  االنتخابي،واضعة  للمسلسل  نفس 
النتائج  يحسم  وتقطيع  طريق  خريطة 
املستقلني. بلوائح  يسمى  ما  لصالح  مسبقا 
التميثلية  العملية كلها هو ضعف  املثير يف 
العامالت والعمال والشتات  النقابية وسط 
الذي ال يسعف الطبقة العاملة حتى اآلن 

من بناء قوتها.

من  عليها،كان  احملــصــل  النتائج  بعد 
أن  املركزية  القيادات  بعض  على  الضروري 
ترمي باشارات واضحة الى محاولة توجيه 
افق  يف  بها  واملتاجرة  االنتخابية  كتلتها 
أو  كانت  مهنية  االنتخابية  االستحقاقات 
جماعية أو تشريعية )مجلس املستشارين 
ــارات  ــ ــ ــك االش ــل ــني ت ــن بـ ــ والــــنــــواب( وم
العامة  األمانة  به  صرحت  الواضحة،ما 
توجيه  خالل  من  للشغل،  املغربي  لالحتاد 
نداء حول التسجيل يف اللوائح االنتخابية 
يف  حتتلها  التي  بالرتبة  انتشائها  غــذاة 
مدويتم  االخرى«انتصار  النقابات  مقدمة 
السافر  الــتــدخــل  مــن  بــالــرغــم  انــتــزاعــه 
الذيلية«  نقاباتها  لصالح  سياسية  جلهات 
يقترفها  التي  السياسية  اجلــرميــة  انها 
املتنفذة  البيروقراطية  يف  األول  الرجل 
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لحقوق  الجسمية  االنهتاكات 
الصعيد  عىل  تفاقمت  العمال/ات 

العاملي يف ظل جائحة كوروان
لــلــكــونــفــدرالــيــة   2021 ســنــة  تــقــريــر  حــســب 
العمال/ات  حقوق  انتهاكات  فان  العاملية  النقابية 
استغلت  حيث   وشديدا.  متواصال  تصاعدا  عرفت 
أكثر  لالعتداء  اجلائحة  واملــقــاوالت   احلكومات 
التقرير  ويورد  عنها.  والتراجع  احلقوق  تلك  على 

معطيات ومؤشرات إحصائية دالة على ذلك.

بلغ   عامليا  ــراب  اإلض يف  احلق  على  فاالعتداء 

يف  واحلـــق   ./.79 اجلماعية  واملــفــاوضــة   ./.87
النقابات  تأسيس  يف  واحلق   ./.65 للعدالة  الولوج 
على  االعــتــداء  وانتقل   ./.74 فيها  واالنــخــراط 
 109 إلى   2020 يف  دولة   89 من  النقابي  احلق 
العمال/ على  املمارس  العنف  أما   .2021 يف  دول 
ظاهرة  تسجيل  ــة.ومت  دول  45 يف  مــورس  فقد  ات 
 68 يف  العمال/ات  حق  يف  والتوقيف  االعتقال 

دولة.

إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وتعد 
العمال/ات  حلقوق  انتهاكا  األكثر  التقرير،  حسب 
94./. من دولها انتهكت فيها احلق يف اإلضراب  .ف 
العدالة  يف  احلــق  و83./.  اجلماعية  واملفاوضة 

و83./. احلق يف حريات التعبير والتجمع ...

املتورطة  الدول  بني  من  املغرب  التقرير  وصنف 
فيما  مثاال  وأورد   . العمال/ات  حقوق  انتهاك  يف 
انتهاك احلق يف الضمان االجتماعي  حيث  يخص 
عامل   500 ب  التصريح  فيوليا  شركة  رفضت 
»امانور«  يشتغلون لدى إحدى فروعها وهي شركة 

االجتماعي. للضمان  الوطني  الصندوق  لدى 

الهجوم  اشتداد  يعكس  التقرير  يف  ورد  ما  إن 
ومكتسبات  حــقــوق  على  املــتــوحــش  الــرأســمــالــي 
وحتميلها  العاملي  الصعيد  على  العاملة  الطبقة 
البنيوية   واملالية  االقتصادية  األزمــة  تداعيات 
بسبب  تعمقت  والتي  الرأسمالية  منها  تعاني  التي 

الطبقة  على  يــفــرض  مــا  ــو  ــا.وه ــورون ك جائحة 
ملواجهة  وسياسيا  نقابيا  صفوفها  تنظيم  العاملة 
الصعيد  وعلى  دولة  كل  صعيد  على  الهجوم  هذا 
العاملي.                                                                                            

عمال رشكة »س أو س أنجاد« 
بوجدة للنظافة 

يخوض عمال شركة »س أو س أجناد« للنظافة 
احلضرية  اجلماعة  مقر  أمــام  اعتصاما  بوجدة 
العمل  من  التعسفي  الطرد  على  احتجاجا  بوجدة 
خرق  يف  الشركة  إدارة  طرف  من  له  تعرضوا  الذي 
املجلس  وتواطؤ   صمت  وأمام  الشغل  ملدونة  سافر 
ومفتشية  واإلقليمية  احمللية  والسلطات  اجلماعي 

الشغل.

وقد أصدرت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي 
عن  فيه  تعبر   2021 يوليوز   8 يف  مؤرخا  بيانا 
املــطــروديــن  الــعــمــال  مــع  الــالمــشــروط  تضامنها 
ــن طـــرد تعسفي  م ــه  ل تــعــرضــوا  ــا  مب وتــنــديــدهــا 
مستنكرة الظروف املزرية واملتردية لعمال الشركة 

. النظافة مبدينة وجدة  املفوض لها تدبير 

»خوبلصا«  رشكة  عمال/ت 
بطنجة للنسيج 

بطنجة  »خــوبــلــصــا«  شــركــة  ــال/ت  ــم ع نــظــم 
أمام  احتجاجية  وقفة  العمل  من  املــطــرودون/ات 
احتجاجا  يوليوز   8 بتاريخ  طنجة  واليــة  مقر 

وهضم  له  تعرضوا/ن  الذي  التعسفي  الطرد  على 
حقوقهم/هن.

للطرد  تعرضوا  قد  الشركة  عمال/ات  ان  يذكر 
أمام  احتجاجية  وقفات  عدة  ونظموا  التعسفي 
مقر الشركة والواللة مطالبني/ات باإلنصاف، لكن 
يف  االستمرار  عليهم/هن  فرض  مما  جدوى،  بدون 
مطالبهم/ حتقيق  حتى  النضالية  معاركهم/هن 

العادلة. هن 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

ب  التاريخي  بالنداء  يتوعد  وهــو 
موازين  يف  للتأثير  املسؤولية  »حتمل 
اخلاصة  تصريحاته  خالل  القوى«ومن 
حزب  ومباركة  بتزكية  سيتوجه  أنــه 

بعني. مخزني  مييني 
املنوال  نفس  على  ــارت  س وقــد  هــذا 
ــرى تــســتــجــدي أصـــوات  مــركــزيــات أخـ
لها  تــكــون  أن  دون  والــعــمــال  الــعــامــالت 

صــفــة املــعــبــر الــســيــاســي عــلــى هــمــوم 
سافرة  خــرقــات  الــعــاملــة.انــهــا  الطبقة 
العمل  استقاللية  مبدأ  العمق  يف  تضرب 
والعمال  العامالت  بارادة  وتزج  النقابي 
املهزلة  يف  بأصواتها  املتاجرة  ــواق  ألس
هي  الشرعية،بينما  فاقدة  االنتخابية 
للرقي  مبادرة  كل  حتارب  من  األصل  يف 
والعمال  للعامالت  السياسي  بالوعي 
تطبق  هي  بينما  االستقاللية  بدعوى 
باقصاء  الطبقية  السياسات  جوهر 
الصراع  يف  دورهــا  من  العاملة  الطبقة 
املخزنية  للدولة  االجتماعي،خدمة 
ــا املــتــالعــبــة بــالــشــأن الــعــام  ــه ــزاب وأح

بأكمله.  شعب  ومصير 
كادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  ان 
تلك  عـــن  غــنــى  يف  شــعــبــنــا  ــي  ــادحـ وكـ
وستقول  املجانية  االنتخابية  احلمالت 
اراتها  عــن  املستقل  بالتعبير  كلمتها 
التفاهة. لنظام  البئيسة  اللعبة  برفض 
ــل املــنــاضــالت  ــن ك ــا يــســتــلــزم م ذلـــك م
الطبقة  لقضايا  املخلصني  واملناضلني 
الــكــادحــي،املــزيــدمــن  وعــمــوم  العاملة 
النقابي  العمل  بتنقية  والتشبث  احلذر 
والعمال  العامالت  ومتليك  ودمقرطته 
املستقلة  نقابتهم  وبناء  شؤونهم  ناصية 
الواجهة االقتصادية  خلوض الصراع يف 
ــى بــنــاء  ــل عــل ــم ــع ــة وال ــي ــاع ــم ــت واالج
املستقل  الــســيــاســي،احلــزب  تعبيرها 
املنشود. التغيير  العاملة لفرض  للطبقة 

تمتة االفتتاحية 
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جهة  ملجلس  للمناولة  تريفاروك«  رشكة«  عمال 
الرشق

وقفة  »تريفاروك«  الشرق  جهة  مجلس  لدى  املناولة  شركة  عمال  نظم 
بتاريخ  احتجاجية  وقفة  اجلهة  ملجلس  السيارات  مراب  أمام  احتجاجية 
التوالي احتجاجا على الطرد التعسفي  الثالث على  12 يوليوز2021 لليوم 
املدة. بالشركة بعقد عمل غير محدد  أنه يربطهم  له رغم  الذي تعرضوا 
املشروعة  حقوقهم  من  ومتكينهم  للعمل  بالعودة  بإنصافهم  يطالبون  وهم 

الشغل. مدونة  لهم  تخوله  ما  وفق 

طنجة فاجعة  ضحااي  عائالت 
بطنجة التواصل  جمعية  انجاز  من  اعالمي  تقرير 

2021 3 يوليوز  طنجة، في 
لــعــائــالت ضحايا  الــتــواصــلــي  الــلــقــاء  تــقــريــر إعــالمــي عــن 

طنجة  فاجعة 
 2021 يونيو   2 اجلمعة  يــوم  طنجة  فاجعة  ضحايا  عائالت  نظمت 
مع  وتشاوريا  تضامنيا  لقاءا  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  مبقر 
عن  للدفاع  املشترك  النضال  أفق  يف  للتداول  باملدينة  املناضلة  القوى 
التسع  الشهداء  ألرواح  تكرميا  االعتبار  ورد  طنجة  فاجعة  ضحايا  حقوق 
8 فبراير  للنسيج بطنجة يوم  الذين استشهدوا غرقا يف وحدة  والعشرون 
عامة  املغاربة  كافة  أدهان  يف  اسودا  يوما  سيبقى  الذي  اليوم  هذا   .2021
كل  جبني  على  عار  وصمة  وسيضل  اخلصوص  وجه  على  العاملة  والطبقة 

الضحايا. لعائالت  بالنسبة  أليمة  وذكرى  الفاجعة  على  املسؤولني 

املنسي  الفاجعة  ضحايا  ملف  فتح  إلعــادة  مناسبة  كــان  اللقاء  هــدا 
املادي  الضرر  جبر  يف  املتمثلة  العائالت  مطالب  على  للتأكيد  ومناسبة 
على  كلمتها  يف  العائالت  أكدت  حيث  املكلومة.  الضحايا  لعائالت  واملعنوي 
العدالة  إلى  املتورطني  كل  وتقدمي  احلادثة  يف  مستقل  حتقيق  فتح  مطلب 
النضر  وغضت  رخصت  التي  املؤسسات  كل  على  مسؤولني  من  ومحاسبتهم، 
إنسانية’  وغير  قانونية  غير  ظروف  يف  تعمل  التي  الوحدة  هذه  مثل  على 
الضمان  وصندوق  التفتيش  ومندوبية  الشغل  ووزارة  محلية  سلطات  ومن 
مبثابة  كان  الذي  النفق  بناء  على  املسؤولة  التجهيز  ووزارة  االجتماعي 
مهمة  خسائر  ترك  والــذي  بالغرق  مهدد  باكمله  احلي  جعل  للماء  سد 
»امانديس«  شركة  مسؤولية  نسيان  دون  الساكنة  وسيارات  منازل  لعدة 
املدنية  الوقاية  مسؤولية  وكذا  املياه  ومجاري  األنفاق  خنق  على  املسؤولة 

ساعتني. من  ألزيد  الغرقى  انقاد  يف  تأخرت  التي 

ويف كلمة عائالت الضحايا، أكد هشام ابن عياد على ضرورة رد االعتبار 
يف  أشار  حيث   ، العائالت  مطالب  إلى  االستجابة  وضرورة  الشهداء  لكرامة 
عدم  خالل  من  احلكومة  به  تعاطت  الذي  املريب  الصمت  إلى  مداخلته 
قصد  احلكومة  رئيس  إلى  العائالت  وجهتها  التي  الرسالتني  على  الــرد 

معهم. حوار  وفتح  مطالبهم  يف  النظر 

أكد  بــدوره،  النقاش  اطر  الــذي  الزايدي  اهلل  عبد  للرفيق  كلمة  ويف 
من  وكل  اجلناة  محاسبة  دون  مير  لن  طنجة  فاجعة  ضحايا  ملف  أن  على 
مازالت  التي  العائالت  بصمود  ونوه  احلادتة  وتداعيات  دواعي  يف  يد  له 
تنتهي  ال  أن  ويجب  ابتدأت  املسيرة  ان  على  شدد  فيما  باحلقيقة.  تطالب 
ضرورة  على  ألح  فيما  طويلة.  الزالت  املعركة  وبأن  الضحايا،  تنصف  حتى 
أجل  من  تنسى  ال  حتى  الفاجعة  وتوثيف  النضالية  األشكال  يف  اإلبداع 

وبدورها  املتواجدة  اإلعالمية  باملنابر  أشاد  كما   . الذاكرة  على  احلفاظ 
القضية. عن  التعتيم  ورفع  الضحايا  مؤازرة  ويف  امللف  هذا  فضح  يف  الكبير 

الضحايا  عائالت  لدعم  جلنة  تأسست  التضامني،  اللقاء  نهاية  يف 
آفاق  يف  البث  أجل  من  باملدينة  املناضلة  دميقراطية  إطارات  من  مكونة 
للتحضير  الوقت  نفس  ويف  الفاجعة  ضحايا  إنصاف  أجــل  من  النضال 

وعاملة. عاملة   29 استشهاد  على  سنوية  النصف  للذكرى 

التواصل جمعية 

وغنب :طبقية  العطلة  مفهوم  يف  حىت 
الطبقي  الــصــراع  حــاالت  تتمظهر  واالســتــجــمــام  التسلية  يف  حتى 
طبقة  من  العطلة  من  االستفادة  مواصفات  و  الراحة  كيفيات  ،وتتحدد 
تعمل  أنها  بحكم  ،و  املدرسية  املطابخ  عامالت  فئة  أما  ألخرى.  اجتماعية 
الطبخ و اإلطعام املدرسي  الدراسية بطبيعة مهامها يف  املواسم  باملوازاة مع 
فإنها  املدرسي،  اإلطعام  من  يستفيدون  الذين  للتالميذ  األواني  تنظيف  و 
شهر  منتصف  يف  العمل  عن  توقف  اذ  الصيف  موسم  طــوال  تشتغل  ال 
املهنة  هذه  وسطاء  أن  مبا  و  شتنبر..  شهر  أواخــر  يف  إال  تعود  وال  يونيو 
»األجــر  على  تنص  وهــي  عبودية  بصكوك  شبيهة  عمل  عقود  وضعوا 
املدرسية ال تتقاضني أجورهن  ألشهر  املطابخ  العمل«، فإن عامالت  مقابل 

،بل  عطلة  مبثابة  العمل  عدم  تسمية  ميكن  ال  وبالتالي  الثالثة،  الصيف 
عمليا،  الساري  الطبقي  القانون  حسب  فهن  وعليه  العمل  عن  توقيف  هو 
منتزه.  أو  شاطئ  لذلك  واختيار  واالستجمام  بالتسلية  جديرات  لسن 
أجورهن  قيمة  إلــى  اإلشــارة  من  بد  ال  يذكر،  بالشيء  الشيء  أن  ومبــا 
للعامالت  درهم   700 إلى  وتنخفض  شهريا  درهم   800 تتعدى  ال  التي 
ضربا  يعد  لوحده  هذا  القروية.و  املدرسية  املجموعات  يف  املشتغالت 
األدنى  احلد  يخص  ،فيما  أصال  املعلولة  الشغل  مدونة  ملقتضيات  صارخا 

املؤداة.. والعطل  لألجور 

و ينسحب الوضع التمييزي /الطبقي هذا على آالف العامالت و العمال 
بالعبودية،  أشبه  شروط  ظل  يف  العاملة  الطبقة  تشغل  التي   املصانع  يف 
عن  التعويض  حتى  وال  عطل  وال  واإلنتاج  العمل  توقف  إذا  أجور  ال  إذ 

املرض.  بسبب  التغيب  و  األمومة 

يحدث هذا والكل هذه األيام يتحدث عن انتخابات مناديب العمال يف 
املخزنية  الدولة  وصمت  الباطرونا  طرف  من  النقابي  العمل  »جترمي«  ظل 
ما  كل  حتارب  و  اإلنتاج،  وسائل  مالكي  مصالح  يرعى  طبقي  جهاز  ألنها 
تغول  ضد  الدفاعية  أداتهم  توفير  و  العمال  وعي  من  الرفع  شأنه  من 

البرجوازية..

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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دوار جردة عالل بسيدي مومن
كما جاء يف االعداد السابقة فقد بدانا نشر سلسلة من التجارب النضالية 
مع  بتضامن  البيضاء  بالدار  واملهمشة  الشعبية  االحياء  وكادحات  لكادحي 
الذاتية  الكفاحية  ادواتهم  ليصنعوا  وحقوقيني/ات  سياسيني  /ات  مناضلني 
الئق  سكن  يف  حقهم  يف  مطالبهم  عن  والدفاع  حقوقهم  بعض  نيل  اجل  من 
استفادت  والذي  مومن  بسيدي  دوارجردة  لساكنة  العدد  هذا  يف  وسنتطرق 

ساكنته من سكن الئق بعد ان كانت مهددة بالتشريد.

يضم سيدي مومن دواويرالرحامنة، وطوما، وزاربة، ودوار الغالية وسيدي 
هذه  كل  مومن،  سيدي  ملقاطعة  كلها  تنتمي  كاريانات  وهي  القدمي  مومن 
كاري  كان  سواء  أرضية  بقعا  منها  املستفيدين  منح  مت  الصفيحية  األحياء 

التي  النضاالت  بفضل  للمالك  تعويض  منح  مع  ملك،  صاحب  أو  مكتري  أو 
خاضها هؤالء السكان مبؤازرة اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي 

والناشطني السياسيني باملنطقة. 

الزخم  هذا  وقف  به  مومن  بسيدي  السلطات  حاولت  الــذي  امللف  ولعل 
استفادته  من  متكينه  السلطة  رفضت  الــذي  علي  بهما  ملف  كان  النضالي 

ومحاولة تركه مشردا واسرته يف اخلالء.

وتعود مالبسات هذه القضية كما نشرت وسائل االعالم يف حينه يف اواخر 
2010، حسب مصادر مقربة من امللف، إلى احد االيام حيث تضامن مجموعة 
من احلقوقيني مع املواطن علي بهمة، إثر متزيق خيمة بالستيكية اتخذها 
وبعد  الذي هدم منزله،  املواطن مصطفى حجلي،  ومع  مسكنا رفقة عائلته، 
لم  الرحامنة،  بكاريان   ،71 اإلداريــة  امللحقة  عن  املسؤولني  مع  لقاء  تلبية 

يتوصل الطرفان فيه إلى نتيجة.

االحتجاج،  مكان  يغادرون  املتضامنون  كان  بينما  أنــه،  املصادر  وأضافت 
إلى  بعضهم  دفع  مما  امللحقة،  أركان  أحد  يف  ملقاة  بهمة  علي  أمتعة  الحظوا 
املطالبة بإرجاعها إلى مكانها، األمر الذي أثار حفيظة بعض أعوان السلطة، 
الذين »اعتدوا على بعض املتضامنني، وجردوا بعض مراسلي اجلرائد الوطنية 
وتظاهر  للمقاطعة،  الزجاجية  الواجهات  إحدى  وكسروا  التصوير،  آالت  من 
أحدهم باإلغماء، من أجل تلفيق تهم ثقيلة للجميع، والزج بهم يف السجن«.

الدولة،  ممتلكات  تخريب  هي  ثقيلة،  »تهما  أن  نفسها  املصادر  وأضافت 
الدليمي،  ومحمد  رياضي،  نورالدين  تالحق  سلطة«  عون  على  واالعتداء 

ونوري بوشعيب  رفقة ناشطني حقوقيني آخرين.

أمس  أول  مساء  بالدارالبيضاء،  االبتدائية  باحملكمة  امللك  وكيل  أمر  وقد 
اخلميس، باعتقال نورالدين رياضي، من مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق 
للتضامن  اجلهوية  الشبكة  منسق  الدليمي،  ومحمد  بالبرنوصي،  اإلنسان 

وحقوق اإلنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، ، من داخل احملكمة، وحدد يوم 
21 دجنبر اجلاري موعدا ألولى جلسات احملاكمة.

سجن  وامام  السبع  بعني  الزجرية  احملكمة  امام  وقفات  عدة  نظمت  وقد   
احملكمة  ــام  أم اخلميس،  صباح  نظمت،  احتجاج  وقفة  ذلــك  ومــن  عكاشة 
اجلمعية  إلى  املنتمني  املعتقلني،  محاكمة  مع  تزامنا  السبع،  عني  االبتدائية 
املغربية حلقوق اإلنسان فرع البرنوصي، والشبكة اجلهوية للتضامن وحقوق 
اإلنسان بالدارالبيضاء، شارك فيها أزيد من 300 شخص من سكان الصفيح، 

وفعاليات جمعوية.

ورفع احملتجون شعارات طالبوا من خاللها بـ«احلد من احملاكمات املجانية«، 
وأدانوا »اإلفراغات واحملاكمات، التي تطال البسطاء، وسياسة الكيل مبكيالني 

يف تطبيق القانون«.

وبعد جلسات محاكمات مراطونية وبعد ما يقارب الشهرين من االعتقال 
مت اطالق النشطاء احلقوقيني ومتت استفادة املتضررعلي بهمي من حقه يف 
سكنه كما متت استفادة العديد من الدواويربسيدي مومن نتيجة نضاالتهم 
من حقوقهم يف سكن افضل من سكنهم وسط براريك تفتقر البسط شروط 

العيش الكرمي.

عمال املؤسسة الفندقية كيزني فرع الدار 
البيضاء يكونون مكتهبم النقايب

حقها  عن  دفاعا  العاملة  الطبقة  نضاالت  والكادحني  العمال  نشرة  تتابع 
ذلك  ومن  االنتاج  يف  املستمر  عطاءها  نتيجة  حقوقها  نيل  ويف  التنظيم  يف 
اقدام عمال املؤسسة الفندقية كينزي فرع الدار البيضاء على تكوين مكتبهم 
النقابي يف اطار املركزية النقابية الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ويعاني 
القمع واإلضطهاد  من   طويلة  مدة  ومنذ  رفاقهم   بباقي  اسوة  العمال  هؤالء 

والتهديد بالطرد إن طالبوا بحق من حقوقهم.

االدارة  ممارسات  رافضا  له  تعليق  يف  النقابيني  احد  يقول  تصريح  ويف 
القمعية:«حيث إن املشرع املغربي يف مدونة الشغل اعتبر العمل وسيلة أساسية 
من وسائل تنمية البالد، وصيانة كرامة اإلنسان، والنهوض مبستواه املعيشي 

وحتقيق الشروط املناسبة الستقراره العائلي وتقدمه االجتماعي.

وحيث إن العمل ليس بضاعة، والعامل ليس أداة من أدوات اإلنتاج، فال يجوز 
يف أي حال من األحول أن ميارَس العمل يف ظروف تنقص من كرامة العامل.«

وعلق احد العمال عىل الوضعية اليت يشتغلون فهيا بقوله:

األجراء  كرامة  حلماية  الالزمة  التدابير  جميع  باتخاذ  ملزم   املشغل  »ان 
مراعاة  على  يسهر  وان  إمرته،  حتت  ينجزونها  التي  باألشغال  قيامهم  لدى 
داخل  العامة  اآلداب  استتباب  وعلى  احلميدة،  ــالق  واألخ السلوك  حسن 

املقاولة. )املادة 24 من مدونة الشغل«

وتابع املتحدث قوله ان االسلوب الذي نتعامل به يرجع الى القرون الوسطى 
التي  الشغل  مدونة  به  جــاءت  ملا  ضرب  يف  عماال  وليس  عبيدا  ويعتبروننا 
الرف ويستخدمون االسوء فيها فقط ومن  احالوا مافيها من ايجابيات على 
لنا  »حيث يعد خطأ جسيما مرتكبا ضد األجير من  املسؤولني  ذلك معاملة 
طرف املشغل أو من يف حكمه، استعمال أي نوع من أنواع العنف واالعتداء ضد 
األجير، سواء كان هذا العنف ماديا أو معنويا كاحلط من الكرامة اإلنسانية 

واالحتقار.«

االعــداد  يف  كنزي  فندق  عمال  نضاالت  مستجدات  النشرة  وستتابع 
القادمة...
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مومس العطش
احتجاجية  وقفة  احلق  وعبد  وخليفة   دراعــو  ــر  دواروي ساكنة  نفذت 
من  طالبوا   14-7-2021 يومه  البيضاء  الــدار  بوالية  النواصر  باقليم 
خاللها بتسريع وتيرة اشغال املاء الصالح للشرب  ألن الشركة املكلفة  تأخرت 

يف  االشغال  نهاية  تكون  ان  املفروض  من  كان  حيث  بسنتني  إالجناز  مدة  عن 
.2019

اخرجت  حيث  باها  أيــت  اشتوكة  عمالة  أمــام  حــدث  االحتجاج  نفس 
أيت  اشتوكة  عمالة  أمام  لالحتجاج  توامة«  »حي  ساكنة  والعطش   احلرارة 

باها ويف عز ارتفاع احلرارة التي شهدها املغرب مؤخرا.

الوقفتني  يف  حاضرا  كان  ومناضالته  مبناضليه  الدميقراطي  النهج  حزب 
من  والعادلة  املشروعة  مطالبهم  يف  الكادحني  مع  متضامنا  االحتجاجيتني 

اجل كافة حقوقهم االجتماعية واالقتصادية.

ترشيد عرشات السكان ابقلمي مديونة
املغربية  اجلمعية  عن  والنواحي  مديونة  القليم  احمللية  اللجنة  تابعت  
البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  وحــزب  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق 
املتمثلة  والقمعية   الهمجية  احلملة  شديد  واستنكار  بادانة  الشمالية 
من  مديونة  باقليم  سكنية  جتمعات  بعدة  االســر  من  العديد  تشريد  يف 
البراريك القصديرية التي يحتمون حتتها يف ظل احلرارة املفرطة  حيث مت 

يوم   2021-7-7 تشريد املواطن عبد االله كرومي بالهراويني اثناء غيابه 
عدة  خلف  مما  مليل  بتيط  بوديل  عائلة  على  االعتداء  مت  كما  عمله  يف 
التهجيرية  احلملة  ولتستمرهذه  للمستشفى  بعضها  نقل  بينهم  اصابات 

مجموعة  تشريد  عبو  اوالد  بدوار  اليوم  مت  حيث  مساكنهم  من  للمواطنني 
من العائالت هي :

- سعدية هريس

- عائشة مشعي

- سعيدة الذهيب

- رشيدة براين

- مينة فنان

- زهرة ايت سعيد

وعن  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  عن  الصادران  البيانان  ادان  وقد 
توفر  لم  /ات  مواطنني  ضد  القمعية  احلملة  هذه  الدميقراطي  النهج  حزب 
لهم الدولة ادنى شروط السكن الالئق ولتحولهم الى مرتبة ادنى من البؤس 
مجددا  نعيد  ابنائهم  رفقة  التشريد  مرتبة  الى  حتته  يرزحون  كانوا  الذي 
مطلبنا بتمكينهم من سكن الئق وفق التزامات الدولة املغربية ووفق ما تقره 

القوانني والعهود التي صادق عليها املغرب.

بيان تضامين مع مالك كراين طوما بلوك 1 
سيدي مومن يف مطالهبم املرشوعة.

املجاالت  كل  يف  الدولة  سياسة  من  واملتضررات  املتضررين  من  كغيرهم 
وعموم  العاملة  الطبقة  نشرة  يف  توصلنا  السكن  منها  وخاصة  االجتماعية 
سيدي   1 بلوك  طوما  كريان  ملالك  احلوار  وجلنة  املطلبي  بامللف  الكادحني  

مومن وتتمحور مطالبه حول:

12567 س  )مسجل  1 - التعويض املادي عن األرض امللك  رسم العقار  
محفظ لدى الضرائب والنظافة( 

2 - االستفادة بالسكن اخلاص بإعادة إيواء دور الصفيح )كما هو مقترح 
من طرف ممثلي السلطة احمللية( لكل مالك على األرض وداخل تراب عمال 

البرنوصي. مقاطعات 

3 - تسليم شهادة االستفادة لكل مستفيد قبل الهدم. 

4 - تسليم شهادةهدم التزيينة لكل مستفيدقبل الهدم

أعضاء اللجنة :

- حميد العنني

- يوسف لعسل 

- عبد الرحمان ميلح

- بوشعيب برطال

- عبد العزيز طالع

- احمد اندي

املطلبي هذاووقف كل  اللجنة باستمرار احلوار معها حول ملفها  وتطالب 
اخلروقات والتجاوزات يف حق الساكنة وازالة ركام االحجار واالتربة من امام 

ابواب املنازل.
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رئيس منظمة الصحة العاملية يحذر من أن 
كوفيد 19-: الوابء مل ينته وال مكان

جائحة  خضم  يف  »نحن  غيبريسوس:  أدهانوم  تيدروس  الدكتور  قال 
وفيما  البلدان  داخل  والفقراء  األغنياء  محنة  تتباعد  حيث  االجتاه  ثنائي 

بينها أكثر فأكثر«.

بينما ينتشر متغير دلتا بسرعة يف أماكن ذات تغطية حتصني عالية ، فإن 
البلدان ذات تغطية التحصني املنخفضة. »دلتا  الوضع سيء بشكل خاص يف 
وغيرها من املتغيرات شديدة العدوى تسبب موجات كارثية من احلاالت ، مما 
يؤدي إلى أعداد كبيرة من حاالت العالج يف املستشفيات والوفيات. وقال إنه 
حتى الدول التي متكنت من درء املوجات األولى من الفيروس فقط من خالل 

إجراءات الصحة العامة هي اآلن يف خضم أوبئة مدمرة.

الصحيون  العاملون  يكافح   ، الدخل  منخفضة  البلدان  يف  أنــه  ــاف  وأض
الشخصية  احلماية  معدات  نقص  من  الرغم  على  األرواح  إلنقاذ  املنهكون 

واألكسجني والعالج.

العاملية  الصحة  104 دولة وتتوقع منظمة  أكثر من  يوجد متغير دلتا يف 
أن يصبح الساللة املهيمنة من Covid-19 املنتشرة يف العالم قريًبا جًدا.

الوابء »ال ينهتي يف أي مكان«
السبيل  هي  أبــًدا  تكن  لم  وحدها  اللقاحات  أن  تيدروس  الدكتور  أوضح 

للخروج من األزمة ، لكن املوجة احلالية توضح مدى »األداة القوية«.

»إننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة متفاقمة تهدد بشكل أكبر األرواح 
يف  أسوأ  بالتأكيد  إنه  الصحي.  العاملي  االقتصادي  واالنتعاش  العيش  وسبل 

األماكن التي بها عدد قليل جًدا من اللقاحات ، لكن الوباء لم ينته بعد ، ».

وندد رئيس منظمة الصحة العاملية بالفوارق يف توريد اللقاحات يف العالم. 
وقال: »تطلب بعض البلدان واملناطق ماليني اجلرعات املنشطة قبل أن حتصل 

البلدان األخرى على اإلمدادات لتحصني العاملني الصحيني واألكثر ضعفًا«.

ضد  األمــد  طويلة  مناعة  يوفر  التطعيم  أن  تظهر  البيانات  أن  وأضــاف 
 Moderna ورأى أن شركات األدوية .Covid-19 األشكال احلادة والقاتلة لـ
ذات  للبلدان  املعززة  اللقاحات  لتوفير  األولوية  إعطاء  من  بداًل   ،  Pfizer و 
لضمان  أفضل  بشكل  شيء  كل  ستفعل   ، نسبًيا  العالية  التطعيمية  التغطية 

.COVAX توفير مبادرة التضامن العاملية 

كما اعترف رئيس منظمة الصحة العاملية بأن عشرات املاليني من جرعات 
ووفقا  أسرع.  بشكل  الوصول  إلى  بحاجة  إنهم  قال   ، الوصول  يف  بدأت  اللقاح 
له ، من »املخيب لآلمال للغاية« أن نرى أن البلدان التي لقحت معظم سكانها 

بجرعتني تفكر يف جرعة ثالثة. قال: »يف احلقيقة ، هذا ال معنى له«.

بالضرورة  تعني  ال  اللقاحات  مشاركة  أن  أيًضا  تيدروس  الدكتور  وأوضح 
لديها  إن  تقول  التي  بالدول  قائمة  »لدي  وأضاف:  مجاًنا.  اللقاحات  إعطاء 
أن يتحمل  للعالم  ... ميكن  ، لكن ال توجد لقاحات  أن تدفع  ، وميكنها  أموااًل 

زيادة اإلنتاج بسرعة ، وهو ما ينقصه الريادة العاملية«.

يجب عىل رشكات األدوية مشاركة الرتاخيص
قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية إن شركات األدوية يجب أن تشارك 
من  مزيد  هناك  يكون  أن  ميكن  ال  إنه  وقال  وتقنياتها.  ومعرفتها  تراخيصها 
تكون  عندما   2023 عام  يف  الدخل  منخفضة  البلدان  تطعيم  عن  احلديث 

هناك أدوات ملساعدتها اآلن.

ال  أنه  العاملية  الصحة  منظمة  من  ليندستراند  آن  أوضحت   ، جانبها  من 
وأوضحت:  معززة.  جرعات  إلى  احلاجة  إلى  تشير  كافية  أدلة  حالًيا  توجد 
اللقاحات املعتمدة من قبل  »إذا كانت لديك دورة كاملة من التطعيم بأي من 

منظمة الصحة العاملية ، فلديك حماية جيدة«.

سوميا  الدكتورة   ، العاملية  الصحة  منظمة  يف  العلماء  كبير  قــال  كما 
سواميناثان ، إنه على الرغم من حدوث زيادة يف اإلصابات يف السكان الذين 
مت تلقيحهم ، لم يكن هناك املزيد من حاالت العالج يف املستشفى. وأوضحت 

أن »الناس يف املستشفيات ال يتم تطعيمهم«.

على  تتخذ  أن  يجب  املنشطة  اجلرعات  بشأن  القرارات  أن  إلى  وأشــارت 
أساس البيانات ، وليس »الشركات التي تقول إننا بحاجة إلى جرعة ثالثة«.

 COVAX كوفيد 19-: منظمة الصحة العاملية و
ستتلىق 110 ماليني جرعة من لقاحني صينيني

قال حتالف اللقاحات يوم االثنني إن ماليني اجلرعات التي تنتجها شركتا 
من  الدولي  التوزيع  نظام  ستمّكن  الصينيتان   Sinopharm و   Sinovac

التغلب على نقص اجلرعات.

مليون   60 بشراء   Gavi التزم   ، للقاحات  املسبق  الشراء  اتفاقية  مبوجب 
إلى  يوليو  من  متاحة  األمصال  هذه  ستكون   .Sinopharm من  جرعة 
أكتوبر 2021. من جانبها ، تسمح االتفاقية مع سينوفاك أيًضا للربع الثالث 
50 مليون جرعة والتي ستكون متاحة من يوليو إلى  من هذا العام ، بتسليم 

.2021 سبتمبر 

Gavi: »أرحب باالتفاقيات  لـ  ، املدير اإلداري  قال الدكتور سيث بيركلي 
Sinovac ، والتي ستوفر  Sinopharm و  التي مت التوصل إليها اليوم مع 

.»COVAX اجلرعات على الفور للمشاركني يف برنامج

ما يصل إىل 550 مليون جرعة بحلول منتصف يونيو 2022

مع  االتــفــاقــيــات  ــإن  ف  ، جنيف  مقرها  منظمة  ــي  وه  ،  Gavi لـــ  وفــًقــا 
Sinovac هي مثال آخر على استراتيجية إدارة احملفظة  Sinopharm و 

النشطة لـ Vaccine Alliance ، والتي تضمن خيارات مختلفة يف مواجهة 
القيود مثل تأخير التوريد.

وقال بيان صادر عن حتالف اللقاحات إن االتفاقية بني Gavi ومجموعتني 
األشهر  يف  إضافية  جرعات  لشراء  خيارات  أيًضا  تشمل  الصينية  األدوية  من 
2021 من  60 مليون جرعة يف الربع الرابع من عام  املقبلة. وتخطط لشراء 
سينوفارم و 50 مليون جرعة إضافية يف النصف األول من عام 2022 إذا لزم 
170 مليون جرعة سينوفارم  األمر. يف املجموع ، ميكن احلصول على حوالي 
للقاح  بالنسبة  ، حسب احلاجة.   2021 النصف األول من عام  نهاية  بحلول 
اجلرعات  عــدد  إجمالي  يصل  أن  ميكن   ،  Sinovac شركة  تنتجه  الــذي 
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املشتراة إلى 380 مليون بحلول نهاية يونيو 2022.

تلقت  قد  اللقاحات  هذه  وألن   ، االتفاق  »بهذا  بيركلي:  الدكتور  قال 
يف  البدء  ميكننا   ، العاملية  الصحة  منظمة  من  الطارئة  املوافقة  بالفعل 

توصيل اجلرعات إلى البلدان على الفور«.

مت إعطاء أكثر من 3 مليارات لقاح يف جميع أنحاء العالم ، مبا يف ذلك 102 
COVAX مليون لقاح بفضل

بـ  تتعلق  اتفاقيات   COVAX تديرها  التي  احملفظة  تشمل   ، اآلن  حتى 
 Oxford / تنتجها  التي  اللقاحات  هذه  وتشمل  مرشًحا.  ولقاًحا  لقاًحا   11
 Moderna Johnson & Johnson و  Clover و  AstraZeneca و 

SII- و   Sanofi / GSK و   Pfizer-BioNTech و   Novavax و 
.Sinovac و Sinopharm و SII-Covovax و Covishield

يخطط COVAX لتوزيع ملياري جرعة بحلول بداية عام 2022 ، مبا 
التبرع. وفًقا لإلحصاء  آلية  92 دولة تستفيد من  1.8 مليار ألفقر  يف ذلك 
 102 COVAX بالفعل أكثر من  Gavi يوم اإلثنني ، فقد وزع  الذي وضعه 

مليون جرعة من اللقاح يف 135 دولة.

ضد  اللقاح  من  جرعة  مليارات  ثالثة  من  أكثر  إعطاء  مت   ، املجموع  يف 
Covid-19 يف جميع أنحاء العالم ، معظمها يف البلدان الغنية.

جميع  يف  شخًصا   4031.725 عن  يقل  ال  ما   Covid-19 جائحة  قتل 
مت  الصني.  يف   2019 ديسمبر  نهاية  يف  املــرض  ظهور  منذ  العالم  أنحاء 
الوباء  بداية  منذ  رسمًيا  إصابة  حالة   186411.011 من  أكثر  تشخيص 

، وفًقا لتقرير منظمة الصحة العاملية يوم االثنني.

يتفق املديرون العامون ملنظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة 

العاملية عىل زايدة التعاون لتهسيل الوصول إىل التقنيات الطبية يف جميع 

COVID-19 أنحاء العامل ملكافحة جائحة

اجتمع املديرون العامون ملنظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة 
للتصدي  التعاون  من  مزيد  يف  للنظر  والتضامن  التعاون  من  بروح  العاملية 
وامللكية  العامة  الصحة  تهم  التي  امللحة  العاملية  والقضايا   COVID-19 لوباء 

الفكرية والتجارة. و يدركون متاًما مسؤوليتنا املشتركة جتاه األشخاص يف 
جميع أنحاء العالم الذين يواجهون أزمة صحية لم يسبق لها مثيل من الشدة 
مبؤسساتنا  اخلاصة  واملوارد  املهارات  جميع  بتعبئة  ملتزمون  وهم   ، واحلجم 
إلنهاء وباء COVID-19 وحتسني الصحة والعافية- من اجلميع ، يف كل مكان.

وعالجات  لقاحات  إلى  والعادل  الشامل  بالوصول  التزامهم  مجدًدا  أكدوا 
نعلم  ألننا   ،  COVID-19 لـ  األخرى  الصحية  والتقنيات  التشخيص  وأدوات 

أنها معنويات مطلقة حتمية تتطلب إجراءات عملية فورية.

األمد  الطويل  االلــتــزام  مواصلة  على  االتــفــاق  مت   ، املنطلق  هــذا  ومــن 
التجارة  ومنظمة  والويبو  العاملية  الصحة  منظمة  بني  الثالثي  بالتعاون 
العاملية ، والذي يهدف إلى دعم ومساعدة جميع البلدان التي حتاول تقييم 
اإلطار  هذا  يف  العامة.  الصحة  ملشاكل  ومتكاملة  مستدامة  حلول  وتنفيذ 
التعاوني اتخذ قرار حتسني وتوجيه دعمنا يف سياق الوباء من خالل إطالق 

مبادرتني.

لبناء  عملية  عمل  ورش  تنظيم  يف  الثالث  مؤسساتنا  ستتعاون   ، أواًل 
احلالي  التطور  حول  احلديثة  املعلومات  تدفق  حتسني  أجل  من  القدرات 
الصحية.  التقنيات  إلى  العادل  الوصول  لتحقيق  املتخذة  والتدابير  للوباء 
القرار  صانعي  متكني  إلــى  هــذه  العمل  ورش  تهدف   .COVID-19 محاربة 
واخلبراء من احلكومات األعضاء ليكونوا أكثر قدرة على التعامل مع الوباء. 
ستركز ورشة العمل األولى ، املقرر عقدها يف سبتمبر ، على نقل التكنولوجيا 
لكيفية  أفضل  وفهم  معارفهم  حتديث  على  أعضائنا  سيساعد  والترخيص. 
امللكية الفكرية واملعرفة ونقل التكنولوجيا يف سياق التقنيات الطبية  عمل 
واملنتجات واخلدمات ذات الصلة. ستتبع ورشة العمل األولى هذه ورش عمل 

أخرى حول املوضوعات العملية ذات الصلة.

لتلبية  مشتركة  ثالثية  فنية  مساعدة  منصة  تنفيذ  سيتم   ، ثانًيا 
احتياجات البلدان يف مجال التقنيات الطبية املتعلقة بـ COVID-19. ستوفر 
التي  املهارات  جميع  إلى   ، ومنهجية  منسقة  بطريقة   ، الوصول  املنصة  هذه 
متتلكها منظماتنا والشركاء اآلخرون يف الوصول وامللكية الفكرية والتجارة. 

على وجه اخلصوص ، هذه املنصة:

أولوياتها  وحتديد  امللباة  غير  االحتياجات  تقييم  على  البلدان  مساعدة 
من لقاحات COVID-19 واألدوية والتقنيات ذات الصلة ، 

جلميع  الكامل  لالستغالل  واملالئمة  املناسبة  التقنية  املساعدة  تقدمي 
اللقاحات واألدوية والتقنيات ، مبا يف ذلك من خالل  إمكانيات الوصول إلى 
تسهيل  أجل  من  مماثلة  صعوبات  يواجهون  الذين  األعضاء  بني  التنسيق 

التدابير اجلماعية. تطبيق 

وإتاحة  جلمع  املشتركة  جهودنا  على  أيًضا  املــبــادرات  هــذه  ستعتمد 
لوباء  الفعالة  االستجابة  لتوجيه  الــالزمــة  والشاملة  القوية  البيانات 
 COVID-19 على وجه اخلصوص ، مجموعة التدابير املتعلقة بـ .COVID-19
املدرجة يف وثيقة أساسية للتعاون الثالثي ، منشور منظمة الصحة العاملية 
والويبو ومنظمة الصحة العاملية OMC بعنوان تعزيز الوصول إلى التقنيات 
الطبية واالبتكار: التقاطعات بني الصحة العامة وامللكية الفكرية و التجارة 

، املنشورة يف عام 2020 ، سيتم حتديثها بشكل دوري.
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
ما الذي نعرفه عن متغري دلتا واملتغريات األخرى 

لفريوس كوروان حىت اآلن؟

Covid-19 مخاوف  ، يثير نوع دلتا من الفيروس املسؤول عن  يف فرنسا 
من موجة رابعة من التلوث بالفيروس التاجي. لكن ما الذي نعرفه حًقا عن 

هذه املتغيرات؟ 

SARS- فيروس  يتطور   ، احلية  الكائنات  كل  مثل  بتقييم  باحثان  قام 
كل  أثناء  اجلديدة  الفيروس  جزيئات  من  املليارات  إنتاج  يتم   .CoV-2

إصابة. ومن بني هذه الفيروسات اجلديدة ، يحمل البعض طفرات.

بالتفصيل.  املسوخ  من  اجليل  وهذا  التطورية  العملية  هذه  دراسة  متت 
 SARS-CoV-2 نحن نعلم اآلن أنه يف معظم احلاالت ، ال تنتقل فيروسات
تسببها  التي  العدوى  أن  أي   ، »محايدة«  أو   ، جدد  مضيفني  إلى  الطافرة 
أيًضا  عليه  )ُيطلق  متحولة  غير  فيروسات  تسببها  التي  تلك  متشابهة. 
»البرية« أو »التاريخية«(. لكن يف بعض األحيان تنتشر بعض هذه الطفرات 
ولها األسبقية على الفيروسات املوجودة. أحدث األمثلة هي أسماء مختلفة 
، مما يثير مخاوف من موجة   Delta واآلن   Gamma و   Beta و   Alpha

رابعة من التلوث.

ظهرت ألول مرة يف اململكة املتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند على 
على  قدرتهم  عن  نعرف  ماذا  ممتلكاتهم؟  عن  نعرف  ماذا  ؟  ا  ملاذا  التوالي. 

الهروب من التطعيم؟

ما هو البديل؟

أو وبائًيا   / و  التي مت احلديث عنها لعدة أشهر سريرًيا  املتغيرات  تختلف 
يتم   ، ملموس  بشكل   .SARS-CoV-2 كورونا  فيروس  طفرات  غالبية  عن 

متييز املتغير بواحدة على األقل من اخلصائص األربع التالية:

- العدوى ، أي قدرتها على إصابة املزيد من العوائل ؛

- شدته ، والتي تنعكس يف شدة األعراض التي يصاب بها املصابون ؛

- هروهبا املناعي ، مما يعني أن األشخاص الذين يتمتعون بالفعل باملناعة 

مناعة  من  حالًيا  أقوى  حماية   ،  SARS-CoV-2 حالة  يف   ، )مع  حماية  أقل 
اللقاح أكثر من املناعة الطبيعية( ؛

 مقاومته للعالج.

يف  كبيرة  مشكلة  ليست  األخيرة  النقطة  هذه   ،  Covid-19 حالة  يف 
ذلك  على  عالوة  املتاحة.  العالجات  من  القليل  هناك  ألن   ، احلالي  الوقت 
خاللها  العدوى  انتقال  يكون  والتي   ، للعدوى  احلادة  باملراحل  هذه  تتعلق   ،

محدوًدا.

مت حتديد البديل األول يف ربيع عام 2020

على   ،  2020 عام  ربيع  يف   SARS-CoV-2 ملتغير  األول  املثال  ظهر 
الرغم من أنه نادًرا ما يتم تقدميه على هذا النحو. الفيروسات التي حتمل 
الشوكي  للبروتني  املنتج  اجلني  على  تؤثر  والتي   ،  D614G النقطة  طفرة 
)S( )الذي يعمل مبثابة »مفتاح« دخول الفيروس إلى اخلاليا التي يصيبها( 

ظهرت وانتشرت.

)الذي  املتحور  الشكل  ألن   ، األساسية  العملية  إثبات  الصعب  من  كان 

البري  الشكل  من   ACE2 ملستقبل  أقل  تقارب  لديه   )S614 طفرة  يحمل 
)مبعنى آخر ، يرتبط بسهولة أقل( ، ولكنه قال الشكل املتحور ، من ناحية 
أخرى ، يبدو أنه يتحلل بسرعة أقل ، مما يؤدي يف النهاية إلى زيادة العدوى 

الفيروسية.

ما هو ملحوظ هو أن حدث طفرة »االستبدال« )استبدال أحد األحماض 
 S لبروتني   - البروتينات  منها  تتكون  التي  األساسية«  »اللبنات   - األمينية 
منوذجي  مثال  هذا  السالالت.  من  العديد  يف  مستقل  بشكل  حدث  بآخر( 
SARS-CoV-2 من اخلفافيش. يعد  املوازي. يأتي فيروس كورونا  للتطور 
يتطلب   ، الفيروس  منظور  من   ، ألنه  مهًما  أمًرا  جديد  مضيف  إلى  انتقاله 

التكيف مع البيئات اخللوية املختلفة.

تظهر ظاهرة االنتقاء الطبيعي هنا: أظهر العمل الذي مت يف بداية القرن 
زاد   ، األمثل  التطوري  املستوى  عن  السكان  عدد  ابتعد  كلما  أنه  العشرين 
تدرج االنتقاء ، وبالتالي كلما كان من املمكن مالحظة الطفرات. S منح تكيف 
قوي. على العكس من ذلك ، كلما اقترب عدد السكان من املستوى التطوري 
األمثل ، كلما كانت هذه الطفرات ذات التأثير الكبير أكثر ندرة. بعبارة أخرى 
كورونا  فيروس  وجد  حيث  الوباء  بداية  يف  قوي  مواٍز  تطور  مالحظة  فإن   ،

نفسه يف نوع مضيف جديد ليس باألمر املفاجئ

ثالثة متغريات مثرية للقلق وستة أنواع مختلفة من االهمتام

بشكل  للقلق  مثيرة  متغيرات  ثالثة  اكتشاف  مت   ، األول  املثال  هذا  بعد 
اململكة  يف  حتديدها  )مت   Alpha اآلن  تسمى   ،  2020 عام  نهاية  يف  خاص 
وقد  البرازيل(.  )يف   Gamma و  إفريقيا(  جنوب  )يف   Beta و  املتحدة( 
الفيروسات  هذه  أن  املفاجأة  كانت  كبيرة.  وبائية  مبوجات  جميعها  ارتبطت 

حتمل طفرات يف جينومها أكثر من املتوسط.

يف فرنسا ، مت تقدير متغير ألفا بأنه معدي بنسبة ٪40 أكثر من السالالت 
من  اآلالف  عشرات  تغطي  التي  البريطانية  البيانات  تشير  سابًقا.  املنتشرة 

املرضى أيًضا إلى أن املتغير لديه شدة أعلى بنسبة 50٪.

إلى  املناعية  البيانات  تشير   ، أولى  باب  من  وبيتا  جاما  ملتغيرات  بالنسبة 
أنها أقل حساسية للمناعة التي تسببها العدوى الطبيعية ، مما يفسر منوها 

يف فرنسا يف أبريل 2021.

باإلضافة إلى هذه املتغيرات الثالثة املثيرة للقلق ، هناك ما ال يقل عن 6 
متغيرات مهمة حددتها منظمة الصحة العاملية )WHO(. هم حتت املراقبة 
مثيرة  معينة  متغيرات  يف  موجودة  طفرات  على  حتتوي  جينوماتهم  ألن 

للقلق وألنها مرتبطة بنوبات االنتشار السريع.
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االحتجاجية حراكاهتا  تجدد  املنيس  املغرب  ساكنة   

بومرمي  ايت  ساكنة  خرجت   ، طويلة  معاناة  بعد   -
مسيرات  يف   2021 يوليوز   12 يوم   « تالسينت  قيادة« 
الذي  باملستشفى  األشغال  بإنهاء  للمطالبة  شعبية 
الصالح  ــاء  امل بتوفير  و   2015 سنة  انطالقته  كانت 

.، للشرب 
الشمالية     البيضاء  بــالــدار  الدميقراطي  النهج   
الكادحات/ن  تشريد  بوقف  املغربية  الدولة  يطالب 
بتمكني  ويطالبها  الوضع  مسؤولية  ويحملها  سكنهم  من 

املواطنني باحلق يف السكن الالئق  
البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  حزب  يتابع   «

من  عدد  على  والقمعية  الشرسة  الهجمة  الشمالية 
التجمعات السكانية باقليم مديونة بكل من دوار اوالد 
عشرات  تسخير  يتم  حيث  مليل  وتيط  والهراويني  عبو 
ــوان  واع املساعدة   والــقــوات  الشرطة  ــال  رج ســيــارات 
االسعاف  وسيارات  التنفيذ  بأعوان  مصحوبني  السلطة 
واملواطنني ورميهم  املواطنات  العشرات من  ليتم تشريد 
اللتزامات  وفقا  متكينهم  دون  ابنائهم  رفقة  الشارع  يف 
مستلزمات  كــل  لــه  بديل   سكن  مــن  املغربية  الــدولــة 

الالئق. السكن 
البيضاء  بــالــدار  الــدميــقــراطــي  النهج  بــحــزب  انــنــا 
الهمجية  القمعية  احلملة  هــذه  ندين  اذ  الشمالية 
ناهبوه  ينعم  وطن  يف  البؤس  عاشوا  /ات  مواطنني  ضد 
معاناتهم  جتديد  تعيد  من  هي  الدولة  ان  بخيراته. 

الى مشردين يف الشوارع. بتحويلهم من كادحني 
يف  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  للجنة  سبق  لقد 
جددت  ان  يوليوز2021   4 بتاريخ  املنعقدة   17 دورتها 
واجلماهير  العاملة  الطبقة  مع  الالمشروط  تضامنها 
السياسة  ضد  املتواصل  نضالها  يف  ببالدنا   الشعبية 
وللنظام  السائدة  الطبقية  للكتلة  املتوحشة  الليبرالية 
من  تبقى  ما  على  اإلجــهــاز  تستهدف  والتي  املخزني 

التضحيات اجلسيمة  التي قدمت يف سبيلها  املكتسبات  
العمومية  والوظيفة  الشغل  يف  االستقرار  رأسها  وعلى 
واخلدمات االجتماعية ووقف كل التراجعات التقشفية 
وعلى  االمبريالية  املؤسسات  طرف  من  املمالة  والظاملة 

العاملي. والبنك  الدولي  النقد  رأسها صندوق 
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2 – وضعية حقوق االنسان

تقارير دولية وترصيحات رمسية تؤكد عىل تدهور 
وضعية حقوق االنسان يف املغرب وهشد شاهد من أهلها

اإلنسان  حلقوق  األورومتوسطي  املرصد  تقرير   -
اخلناق  تضّيق  املغربية  السلطات  بــأن  يدعي  والــذي 

حتاكم  او  حتتجز  اذ  والــنــشــطــاء،  الصحافيني  على 
وتستخدم  وحــقــوقــيــا  مــدنــيــا  ونــاشــطــا  صحفيا   21
النشطاء  ومالحقة  الحتجاز  قانونية  غير  أساليب 
“غياب  ــى  ال إضــافــة  بــهــم”.  والتشهير  والصحافيني 
الضمانات الدستورية والقانونية الكافية حلماية احلق 
“محاكمة  ان  مبرزا  والتعبير،  الرأي  حرية  يف  األساسي 
عادلة  تبدو  ال  بتهم  املعارضني  والنشطاء  الصحافيني 
 « الريسوني  »سليمان  حق  يف  الصادر  احلكم  الى  مشيرا 

، 2021 9 يوليوز  يوم 
 122 بني  من  األخيرة  املرتبة  يف  املغرب  تصنيف   -
دولة ،من حيث تصنيف معدل الدخل الفردي السنوي،
ووفق  املغرب  حدود”  بال  “مراسلون  منظمة  صنفت   -
  2021 لعام  لسنة  الصحافة  حلرية  العاملي  التصنيف 

180 دولة. 136 ضمن  ، فإن املغرب احتل املرتبة 
بالغا  يصدر  البيضاء  بالدار  للملك   العام  الوكيل   -
بتاريخ  الريسوني«  سليمان  مساندة    لهيئة  تهديديا 

، 2021 12 يوليوز 

وضعية  عن  ومسؤول  دبلوماسي  من  رديــئ  جــواب   -
تصريح  ضد  التامك«  صالح  محمد   « االنسان  حقوق 

مسؤول يف اخلارجية االمريكية 

ردا  املسؤول  التامك  صالح  محمد  مراسلة   تضمنت 
عجز  عــن  يكشف  وواقــعــي   والمنطقي  مــســؤول  غير 
اإلنسان  حقوق  وضعية  عن  إجابات  لتقدمي  املسؤولني  
إذ  والدولي  احمللي  العام  الرأي  متويه  محاوال  باملغرب 

عبر 
به  أدلى  الذي  التصريح  مضمون  من  استيائه  عن   -
األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق 

التعبير وحرية  املغربية  العدالة  بخصوص 
- ينوب عن املغاربة اذ يعتبر التصريح مسا بكرامتهم، 
املقدمة  ــدروس  ــ وال املــوعــضــة  خــانــة  ضمن  ــه  ــدرج وي
باتهامه  املخزني  النظام  أسطوانة  للمغاربة،مرددا 
الوحيد  همهم  والذي  واليساريني  لالنحياز،للمتطرفني 

هو » خلق البلبة واجللبة » 
تستعد احلكومة املغربية ادراج العديد من مشاريع   -
فيها  للبث  حكومي   ملجلس  اجتماع  اطــار  يف  القوانني 
املغربي  الشعب  مكاسب   من  مجموعة  العمق  يف  تضرب 

 : أهمها 
لظهير  واملتمم  املغير    20.20 رقم  قانون  مشروع   -

اجلمعيات تأسيس  حق  تنظيم 
  72.18 القانون رقم  مشروع مرسوم خاص  بتطبيق   -
برامج  من  املستفيدين  استهداف  مبنظومة  املتعلق 
الدعم االجتماعي واحداث الوكالة الوطنية للسجالت

مشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد،  -

للجم  اعتقاالت  حلملة  تلجأ  املغربية  السلطات   -
املغربي الشعب  نضاالت 

 2021 يوليوز   5 يــوم  طنجة  سلطات   أقــدمــت    -
 la sexta قناة  من  إسبان  صحفيني   5 اعتقال  على 
جمعية  مقر  قــرب  مقهى  من  مغربي  مترجم  برفقة 
برنامج  من  حلقة  تسجيل  يعتزمون  التواصل،كانو 
بطنجة   فبراير    8 فاجعة  ضحايا  أسر  مع   salvados

ومت ترحيلهم يف نفس اليوم الى اسبانيا 
بـ  القرآن ومحاكمتها   - اعتقال شابة بتهمة حتريف 
مالية،  غرامة  درهم  الف  و50  نافدة،  سجنا  سنوات   3
علما ان الشابة  ال جتيد أصال اللغة العربية باعتبارها 
وتتابع  مرسيليا،  يف  الطب  ودرست  إيطاليا،  يف  مزدادة 
أفينيون  مبدينة  السياحة  مجال  يف  حاليا  دراستها 

الفرنسية،.
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