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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف الشهر

افتتاحية

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية

ال بديل عن تنظمي الطبقة العاملة
وعموم الكادحني
ال سبيل للرأسمال وهو يراكم الفشل
يف مواجهة أزماته البنيوية وحتديات
جائحة كوفيد  ،19 -ســوى املــزيــد من
سرقة ونهب ثــروات الشعوب .وال حياة
لــلــرأســمــال اال بــاملــزيــد مــن االســتــغــال
واالض ــط ــه ــاد الــطــبــقــي.لــذلــك تشهد

باالشتغال رغم أن العديد من وحداتها
أصبحت بؤرا لتفشي اجلائحة واحلصول
على تعويضات مالية وامتيازات ضريبية
وغيرها ومحاصرة وقمع االحتجاجات
والــنــضــاالت العمالية وتــوظــيــف جهاز
الــقــضــاء ملتابعة ومــحــاكــمــة املناضلني
واملسئولني النقابيني ضدا على مدونة
الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية
املصادق عليها

.

الطبقة العاملة استمرار مسلسل الطرد
اجلــمــاعــي والــفــردي وتقليص ســاعــات
العمل واألجو،فضال عن التراجعات التي
تعرفها التغطية االجتماعية واحلق يف
الصحة وشــروط عمل الئقة.ومحاربة
احلــق يف التنظيم الــنــقــابــي والضغط
إلعـــادة النظر يف مــدونــة الشغل على
عالتها لتوفير السند القانوني لتمرير
مخططها اجلهنمي الهادف إلى جتريد
الطبقة العاملة مــن الــســاح القانوني
والنقابي ملواجهة اجلــشــع واالفــتــراس
الرأسمالي .الشيء الــذي سيؤدي إلى
تكريس املزيد من الهشاشة االجتماعية
والــبــطــالــة والــفــقــر وتــضــخــيــم جيوش
الكادحني الذين سيلجأ معظمهم ملزاولة
األنشطة الهامشية للقطاع غير املهيكل

.

وتــــوظــــف الـــبـــرجـــوازيـــة احملــلــيــة
واألجــنــبــيــة ،الــدولــة املخزنية كجهاز
طــبــقــي لــتــحــقــيــق مــصــاحلــهــا وتــنــفــيــذ
مشاريعها.وهو مــا يتجلى بوضوح،من
جهة :يف هيمنة ممثلي هذه البرجوازية
على اآلليات التي شكلتها الدولة لتدبير
جــائــحــة ك ــورون ــا ويف مــقــدمــتــهــا جلنة
اليقظة االقتصادية والسماح للشركات

2

ومــن جهة ثانية:تنظيم انتخابات
مهنية يف القطاعني اخلــاص والعمومي
وفــق خــارطــة طريق وتقطيعات جعلت
الكثلة الناخبة للمركزيات النقابية
تستغرب للنتائج احملصل عليها من طرف
لــوائــح مــا يسمى ب «املستقلني أو دون
انتماء نقابي».انها مــحــاوالت جديدة
الحــتــواء للنضال الــنــقــابــي العمالي،
ومحاولة سياسية لقطع الطريق أمام كل
حركة تتغيى تنظيم العامالت والعمال
والرفع من مستوى وعيهم الطبقي.انها
متثيليات ملغومة كما هــو االمــر فيما
يخص بــاقــي مــكــونــات املجمتع املدني
الـــذي مت اغ ــراق ــه بــجــمــعــيــات املــخــزن
القابلة لتطبيق تعليماته مبا يجعلها
ادواتـــه املــدنــيــة املــســخــرة للبلطجة يف
الــشــارع الــعــام عــنــدمــا تــنــزل املــعــارضــة
لالحتجاج على الــســيــاســات الطبقية
للنظام املخزني.ستكون تلك التمثيليات
املــفــتــرى عليها يف مجملها يف خدمة
أرباب الشركات واملخططات التراجعية
الـــضـــاربـــة لــلــحــقــوق االق ــت ــص ــادي ــة
واالجتماعية والثقافية

.

فالدولة إذن˛مبؤسساتها السياسية
والــعــســكــريــة واإلداريــــــــة واألمــنــيــة
والــتــشــريــعــيــة وامــتــداداتــهــا احلــزبــيــة
والنقابية واجلمعوية والدينية ،هي
جهاز طبقي يف خدمة البرجوازية

تمتة ص 2

.

األوضاع اإلجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية

تطورات الحالة الوبائية باملغرب
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
تمتة االفتتاحية
بــيــنــمــا تــفــتــقــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة
واجل ــم ــاه ــي ــر الـــكـــادحـــة تــعــبــيــرهــا
الــســيــاســي الــــذي يــعــكــس مطامحها
وأهــدافــهــا الساعية الــى الــتــحــرر من
االستغالل واالضطهاد .هذا التعبير
السياسي هو احلــزب الــثــوري للعمال
والكادحني.فلماذا الطبقة العاملة هي
الطبقة املؤهلة لقيادة الــصــراع ضد
البرجوازية؟

•ألنها الطبقة النقيض للبرجوازية
بحكم مــوقــعــهــا يف عــاقــات اإلنــتــاج
الرأسمالية كطبقة تشتغل يف وسائل
اإلنتاج والتوزيع لكنها ال تستفيد من
ناجت عملها بسبب متلك للبرجوازية
لتلك الوسائل والــذي يجعلها تراكم
األرباح ورأس املال بينما تراكم الطبقة
الــعــامــلــة ال ــب ــؤس والــشــقــاء والــفــقــر
واملعاناة

الباطروان الرامسالية املتوحشة
واساليب الغش والتحايل عىل
القانون لرضب مكتسبات الطبقة
ا لعا ملة
 تلجا الــبــاطــرونــا املتوحشة إلــى مختلفوسائل وأساليب االستغالل والغش والتحايل
من اجــل متراكمة األربــاح على حساب حقوق
ومكتسبات الطبقة الــعــامــلــة ،ضــاربــة بعرض
احلائط مقتضيات مدونة الشغل على عالتها.
تستفيد يف ذلــك مــن ظ ــروف جــائــحــة كــورونــا

.

• ألنــهــا الــطــبــقــة الــوحــيــدة الــتــي
متلك مــشــروعــا سياسيا واجتماعيا
واقتصاديا وثقافيا نقيضا للمشروع
الــبــرجــوازي وهــو املــشــروع االشتراكي
القائم على حتكم املنتجني األحرار يف
إنتاجهم وتوظيفه يف رفاهية املجتمع
وتقدمه

.

ولكي تقود الطبقة العاملة نفسها
واملجتمع نحور التحرر والدميقراطية
يف أفــق االشتراكية البــد لها إذن من
بناء حزبها السياسي الذي ميكنها من
الوعي السياسي الطبقي .وهذا البناء
لــن يــتــم دفــعــة واحـــدة˛بـــل يبنى يف
معمعان الصراع والنضال االقتصادي
واإليديولوجي والسياسي الذي تندمج
فيه الطالئع العمالية والكادحة مع
املــثــقــفــن الــثــوريــن املــنــصــهــريــن مع
الطبقة العاملة

.

.

إن الرأسمالي مصاص دمــاء الــعــمــال/ات ال
أخالق له.وكل الوسائل بالنسبة إليه مشروعة
من اجل حتقيق هدفه يف الربح السريع والسهل
ومراكمة الرأسمال.وتبقى املقاومة العمالية
الواعية واملنظمة نقابيا وسياسيا هي السبيل
الــوحــيــد ملــواجــهــة هــذا االفــتــراس الرأسمالي
املتوحش واقتالعه من جــذوره وبناء مجتمع
الــكــرامــة واحلــريــة وامل ــس ــاواة والــدميــقــراطــيــة
والعدالة االجتماعية

.

عامالت معمل «اتزارين» لأللبسة
الجاهزة بتيفلت

.

• ان الطبقة العاملة التي يوحدها
الــســتــغــال وظـــروفـــه ويــجــعــل منها
الطبقة األكثر تأهيال وقابلية للتنظيم
والــوحــدة ،وبالتالي فهي قــادرة على
مواجهة البرجوازية عبر التأثير يف
سيرورة اإلنتاج وتراكم رأس املال عبر
النضال النقابي والسياسي الثوري

بعدما اخبرهم/هن بان الشركة ستفتتح رسميا
يوم فاحت يوليوز وذلك عندما طلب منهم/هن
التغيب عن العمل يوم الثالثاء  29يونيو 2021
وهو اليوم املقرر أن تزور فيه جلنة رسمية مقر
الشركة

وتــواطــؤ ودع ــم الــســلــطــات املــخــزنــيــة وانــبــطــاح
وتــواطــؤ الــقــيــادات الــنــقــابــيــة الــبــروقــراطــيــة
وعدم تنقيب معظم الطبقة العاملة.ومن هذه
األساليب التحايلية على القانون هو التوقف
عن النشاط ملــدة وتغيير االســم للتخلص من
العمال أو جــزء منهم ولضرب مكتسباتهم ويف
مقدمتها االقدمية واملنح ومستحقات الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي...ونالحظ انتشار
مــثــل هـــذه األســالــيــب عــنــد شــركــات املــنــاولــة
والوساطة ويف قطاع النسيج.ومن األمثلة احلية
عن ذلك شركة «بالط كوتير» للنسيج باحلي
الصناعي التشارك بالدار البيضاء التي تشغل
حــوالــي  600عــامــل/ة.فــقــد غــيــرت اســمــهــا يف
البداية لتصبح «فيزومنوند»  ،وغيرته بعد
ذلك ليصبح «رسيف» ثم «ر.ج.ب» هذه السنة

.

وقــد أوقــفــت الــشــركــة نشاطها بــن اكتوبر
 2020وفبراير .2021وبعد استئنافه مت إخبار
الــعــمــال/ات بتغيير اســم الشركة والباطرون.
هذا األخير أصبح يؤدي أجور العمال/ات بدون
«ورقة األداء» وبدون دفع مساهمات الصندوق
الــوطــنــي للضمان االجــتــمــاعــي يف خــرق سافر
ملدونة الشغل.واألخطر من ذلك هوان الباطرون
اجلديد أصبح يستغل العمال/ات خارج القانون

دخــلــت عــامــات مــعــمــل تـــازاريـــن لأللبسة
اجلاهزة بتيفلت يف اعتصام مفتوح أمــام باب
املعمل منذ  10يونيو . 2021وحسب بيان لفرع
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بتيفلت مؤرخ
يف  23يونيو  2021فــان سبب خوضهن لهذا
االعتصام هو قرار صاحب املعمل بإغالقه بدون
سابق إشعار مما تسبب يف تسريح أكثر من 150
عاملة بدون تعويضات وال حقوق بعد أكثر من
 20سنة من العمل ألغلبهن.وتطالب العامالت

اجلهات املسؤولة بالتدخل إلنصافهن بإعادة
فتح املعمل وإرجاعهن إلــى العمل ألنــه مصدر
رزقــهــن الــوحــيــد ومتكينهن مــن مستحقاتهن
وحقوقهن

.

وقــد قــام وفــد مــن فــرع اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان بزيارة للمعتصمات للتعبير عن
التضامن معهن واستنكار ما تعرضن له ومطالبة
اجلهات املسؤولة بالتدخل إلنصافهن

.
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
رشكة»موبيليس» للنقل بوجدة
أصدرت احملكمة االبتدائية بوجدة  32حكما لصالح عمال الشركة
الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدها بعد توقيفهم التعسفي عن العمل.
وتقضي هــذه األحكام بتمتيعهم بالتعويضات عن األقدمية ومنحة
السكن ومنحة القيادة ومنحة زيادة سعر التذكرة.

حراس األمن الخاص واملنظفات ابملديرية اإلقلميية
لوزارة الرتبية الوطنية بوجدة
بعث املكتب النقابي حلراس األمن اخلاص واملنظفات التابع لالحتاد
املغربي للشغل برسالة

مربيات ومريب التعلمي االويل بجهة الرابط سال
ا لقنيطرة -
بعد عــدة احتجاجات ونظرا لتماطل األكادميية اجلهوية لــوزارة
التربية الوطنية يف التدخل لتلبية مطلبهن/م املشروع يف صرف اجورهن/م
املتوقفة منذ سنة –وهي اجور هزيلة -قررت املربيات واملربني̜ املنضوون/
ات يف إطار اجلامعة الوطنية للتعليم /التوجه الدميقراطي̜ االعتصام
داخــل مقر األكادميية.قد توجت هذه اخلطوة بحوار مع رئيس قسم
الشؤون املالية التزم فيه بصرف أجورهن/م برسم الشطر الثاني خالل
أسبوع والشطرين الثالث والرابع قبل نهاية شهر غشت 2021

.

عمال/ات رشكة «فيداسو» لإلعالميات بفاس
ال يزال عمال/ات شركة «فيداسو» لإلعالميات بفاس – حوالي 400
عامل/ة -مستمرين يف اعتصامهم/ن املفتوح منذ  19ماي  2021للمطالبة

إلى والي اجلهة الشرقية بتاريخ  21يونيو  2021يشعره فيها بعزمه
تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر املديرية اإلقليمية للتربية الوطنية
بوجدة يوم اخلميس  24يونيو  2021وأخرى أمام مقر الوالية يوم االثنني
 28يونيو 2021ملطالبة اجلهات املعنية بالتدخل لرفع الضرر والتهميش
عنهم ومتتيعهم/ن بالتعويضات عن العطل السنوية واألعياد الدينية
والوطنية التي لم يتوصلوا بها منذ ثــاث سنوات من طــرف الشركة
املشغلة «دوغو شربو»

بإرجاعهم إلــى العمل وصــرف املنحة السنوية لسنتي  2019و2020
وأداء مساهمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتوفير ظروف
العمل( ...انظر العدد األخير من النشرة)وتتخلل هذا االعتصام وقفات
احتجاجية كانت آخرها أمام والية جهة فاس مكناس بتاريخ  29يونيو
 2021ملطالبة والــي اجلهة بالتدخل العاجل إلنصاف العمال/ات أمام
جبروت وتعنت إدارة الشركة مؤازرين بوفد من اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان/فرع فاس سايس

ويؤكد املكتب النقابي يف رسالته على استعداده الكامل للدفاع عن
احلقوق املشروعة للحراس واملنظفات بخوض برنامج تصعيدي بكل
األشكال النضالية القانونية واملشروعة

كما قامت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بفاس بزيارة تضامنية
لعمال/ات الشركة يف معتصمهم/ن بتاريخ  19يونيو 2021

.

.

.
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األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية
معاانة ساكنة سيدي يحيى أوساعد

تقع اجلماعة الترابية سيدي يحيى أوساعد بالنفوذ الترابي
إلقليم خنيفرة ،وتزخر بالكثير من املؤهالت الطبيعية التي تخولها
توفير حياة أفضل لساكنتها ،لكن ال يبدو أن ذلك هو واقع احلال؛
فاحلاجة ترخي بظاللها على معظم الساكنة احمللية ،خصوصا

4

كما ان املنطقة تبني مدى صعوبة احلياة بها واملعاناة التي تكابدها
الساكنة يوميا؛ إذ مازالت تعتمد على املقومات البدائية من أجل
البقاء ،بداية من مسالك متربة تنهار مع أول قطرات املطر ،وهو ما
يحول دون قضاء املواطنني حلاجياتهم اإلدارية واملعيشية.
تناقضات اجتماعية كثيرة تعيشها هذه املناطق النائية التي
تخفي أسوارها قصصا وحكايات تؤخذ منها العبر ،وهي فرصة
لالعتراف بعجز املسؤولني وجمعيات املجتمع املدني عن الوصول
إلى هذه املناطق حتى اآلن ،ما دفع بها إلى املزيد من التخبط وبؤس
العيش ومعاناة الناشئة

.

غياب البنيات التحتية يخدش «لوحة الطبيعة»
ابلبحرية الخرضاء وعيون أم الربيع

يزخر إقليم خنيفرة مبواقع طبيعية خالبة وثــروات نباتية
ومائية قادرة على أن جتعل منه فضاء سياحيا ينافس املدن املغربية
الشهيرة ،باإلضافة إلى أنه يتميز أيضا بتنوع التضاريس واملناخ؛
لكنه يفتقر إلى بنيات حتتية أساسية لتنشيط دورة السياحة،

الشباب.
ما تزخر به جماعة سيدي يحيى أوساعد من مؤهالت طبيعية
وسياحية وثقافية وتاريخية لم ينعكس على الوضع االجتماعي
للساكنة ،وال يبدو أثره على بنية اجلماعة ،خاصة مركزها الذي
مازال يشبه قرية نائية أو منطقة دمرتها احلرب

.

أول مشكل طرحه عدد من املواطنني ،هو غياب مظاهر التنمية
يف منطقتهم على مستوى مركز اجلماعة والــدواويــر التابعة لها،
مبرزين أن اجلماعة لم تنل نصيبها من التنمية احمللية ،كغيرها من
اجلماعات الترابية باإلقليم ،رغم الرصيد البشري والطبيعي التي خاصة اجلبلية منها
مييزها عن باقي اجلماعات
بالرغم من وجود مواقع طبيعية ذات أهمية سياحية باإلقليم
وقال جواد مرغيش ،فاعل جمعوي “ :اجلماعة تعاني خصاصا سالف الذكر ،فإن العديد من السياح وزوار اإلقليم يشكون من غياب
مــهــوال يف شتى املــجــاالت ،كاملسالك الطرقية والــصــحــة والنقل بنيات حتتية أساسية لتنشيط دورة السياحة الطبيعية واجلبلية؛
املدرسي” ،مبرزا أن “اجلماعة تلتجئ من حني إلى آخر إلى حلول ما قد يجعل فك العزلة عن املــؤهــات املتوفرة وحتريك عجلة
ترقيعية من أجل محاولة إسكات أصوات تنادي بالتغيير والتنمية” ،التنمية غير ممكن يف الوقت احلالي
وفق تعبيره
أكلمام أزكزا أو “البحيرة اخلضراء” وعيون أم الربيع من أهم املواقع

.

.

.

.

مبجرد أن تطأ قدماك مركز جماعة سيدي يحيى أوساعد،
تستطيع قــراءة أول فصول املعاناة وحالة اليأس واإلحباط التي
تعيشها الساكنة بسبب الظروف االجتماعية القاسية واملزرية
التي مست جميع جوانب احلياة؛ حياة البؤس والشقاء التي يكابد
معاناتها املواطنون ،والتي جتعلهم عرضة جلميع أشكال االستغالل،
خصوصا األطفال منهم

.

الطبيعية والسياحية التي تنشط احلركة السياحية وحترك عجلة
التنمية االقتصادية بإقليم خنيفرة؛ إال أن املوقعني السياحيني
بدورهما يعانيان من سياسة التهميش ،وكل املبادرات السابقة التي
كان من املمكن تنميتهما تعرضت لإلجهاض بسبب خالفات سياسية
وبيروقراطية ،وفق إفادة الساكنة احمللية

.
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
كوفيد  :-19منظمة الصحة العاملية تعلن عن أول تسارع
عاملي يف تسعة أسابيع
قالت منظمة الصحة العاملية ( )WHOإن عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس
كورونا على مستوى العالم زاد بنسبة  2٪األسبوع املاضي  ،وذلك ألول مرة منذ
تسعة أسابيع

.

وفقً ا للبيانات  ،تشير املنظمة إلى أنه يف جميع مناطق منظمة الصحة
العاملية  ،أبلغت بعض البلدان عن زيادة حادة يف احلاالت واالستشفاء  ،بسبب
مجموعة من العوامل مبا يف ذلك الظهور والتداول .املزيد من املتغيرات القابلة
لالنتقال من  ، SARS-CoV-2زيادة التنوع االجتماعي والتنقل  ،والتلقيح

5

( 491حالة جديدة لكل  100،000نسمة).
على الصعيد العاملي  ،مت اإلبالغ عن حاالت متغير ألفا يف  172دولة أو إقليم
أو منطقة  ،وبيتا يف  120دولة  ،وغاما يف  72دولة ودلتا يف  96دولة ( 11دولة
جديدة).

حتذير خطير للغاية من منظمة الصحة العاملية ألوروبا
يف مواجهة انتعاش الوباء يف أوروبــا تعزم وكالة األمم املتحدة بأن تقوم
مبراقبة بشكل صارم املتفرجني يف دوري كرة القدم لكأس أروبا لتجنب موجة
جديدة.
«ستكون هناك موجة جديدة يف املنطقة األوروبية  ،ما لم نبقى منضبطني.
التحذير واضح وصريح  ،ويأتي من فم رئيس منظمة الصحة العاملية ()WHO
يف أوروبــا  ،هانز كلوج .خالل إيجاز صحفي يوم اخلميس  1يوليو  ،أشارت
منظمة األمم املتحدة إلى أن عدد حاالت  Covid-19بدأ يف االرتفاع مرة
أخــرى األسبوع املاضي على األراضــي األوروبــيــة .وذلــك بعد عشرة أسابيع
متتالية من تراجع التلوث .ومن هنا جاء اخلوف من اندالع موجة وبائية رابعة
 ،وهو ما وجد ً
أيضا بني بعض اخلبراء الفرنسيني  ،مثل رئيس املجلس العلمي ،
البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي

.

وبحسب منظمة الصحة العاملية  ،ارتفع عدد احلــاالت األسبوع املاضي
بنسبة  10٪يف منطقة أوروبا  ،التي تضم  53منطقة « ،بسبب زيادة التخمير
والسفر والتجمعات وتخفيف القيود .االجتماعية» .كما حذر هانز كلوج
«يأتي هذا التطور على خلفية وضع سريع التطور  ،ومتغير جديد مثير للقلق
 متغير دلتا  -ويف منطقة حيث  ،على الرغم من اجلهود الكبيرة التي تبذلهاالدول األعضاء  ،ال يزال ماليني األشخاص يف عداد املفقودين .مت تطعيمهم»
اليورو ( كأس أرواب لكرة القدم ) كسكفي مرأى من منظمة الصحة العاملية
غير املتكافئ وغير املنصف  ،وضغط كبير لرفع الصحة العامة والتدابير
االجتماعية

.

كما حددت يف نشرتها الوبائية األسبوعية  ،أن العدد التراكمي للحاالت
املبلغ عنها يف العالم يتجاوز اآلن  180مليونًا وعدد الوفيات يف العالم يقارب
 4ماليني

.

هذا األسبوع  ،شهدت املنطقة األفريقية زيادة حادة يف حاالت اإلصابة
بـ  )Covid-19 (33٪والوفيات ( )42٪مقارنة باألسبوع السابق .كما أبلغت
منطقتا شرق البحر املتوسطوأوروبا عن زيادة يف عدد احلاالت األسبوعية.
أبلغت جميع املناطق باستثناء املنطقة األفريقية عن انخفاض يف عدد
الوفيات اجلديدة خالل األسبوع املاضي

.

مت اإلبالغ عن أعلى عدد من احلاالت اجلديدة يف البرازيل ( 521،298حالة
جديدة  ،زيادة بنسبة  ، )3٪الهند ( 351218حالة جديدة  ،زيادة بنسبة )12٪
 ،كولومبيا (  204،13 2حالة جديدة  ،زيادة بنسبة  ، )5٪االحتاد الروسي
( 134،465حالة جديدة  ،بزيادة  )24٪واألرجنتني ( 131،824حالة جديدة ،
انخفاض بنسبة .)11٪
خالل األسبوع املاض ي  ،مت اإلبــاغ عن أكبر عدد من احلــاالت اجلديدة
لكل  100،000من السكان يف سيشيل ( 708حاالت جديدة لكل  100،000من
السكان)  ،وناميبيا ( 509حاالت جديدة لكل  100،000من السكان) ومنغوليا

.

وردا على سؤال حول املخاوف املتعلقة باملباريات األخيرة مع زيادة احلاالت
يف املــدن املضيفة (لندن وباكو وسانت بطرسبرغ)  ،دعت منظمة الصحة
العاملية يف أوروبا إلى مراقبة أفضل ملشاهدي كرة القدم األوروبية  ،وليس فقط
يف املالعب .بعد عشرة أسابيع من تراجع احلاالت  ،ارتفع األسبوع املاضي عدد
احلاالت بنسبة  10٪يف منطقة أوروبا  ،التي تضم  53دولة  ،بسبب هانز كلوج
«من زيادة التخمير والسفر والتجمعات وتخفيف القيود االجتماعية»

موجة جديدة بحلول الخريف؟

.

وقال إن منظمة الصحة العاملية يف أوروبا تتوقع أن يصبح ما يسمى مبتغير
دلتا  ،الذي مت اكتشافه يف البداية يف الهند « ،مهيمن ًا» بحلول أغسطس
 ،مؤكد ًا توقعات املركز األوروب ــي للوقاية من األمــراض والسيطرة عليها
( .)ECDCوتتوقع األخيرة أن تشكل  70٪من احلاالت األوروبية اجلديدة يف
أوائل أغسطس و  90٪يف أواخر أغسطس« .لكن يف أغسطس  ،لن يتم تطعيم
ً
وأيضا «غير مقيدة إلى حد كبير» أكد هانز كلوج  ،مذكر ًا
املنطقة بشكل كامل»
أن  63٪من األوروبيني لم يحصلوا بعد على اجلرعة األولى .وحذرت كاثرين
سمولوود  ،رئيسة أخرى ملنظمة الصحة التابعة لألمم املتحدة « ،ما نراه هو أن
(موجة جديدة) ميكن أن تصل قبل اخلريف» .هذا املتغير  ،الذي مت رصده يف
األصل يف الهند  ،أكثر قابلية لالنتقال بنسبة  40-60٪من ألفا  -مت اكتشافه
ألول مرة يف اململكة املتحدة  ،وفقً ا للدراسات املتاحة .يف املختبر أو يف احلياة
الواقعية  ،تتقارب الدراسات ً
أيضا حول نقطة واحدة :إن تلقي جرعة واحدة
من اللقاح يوفر حماية محدودة فقط ضد متغير دلتا

.
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
الذين تبني أنهم حاملون للنوع األكثر عدوى  ..دلتا.
«ما يجب أن ننظر إليه حول املالعب هو كيف يصل الناس إلى هناك  ،هل
يتحركون يف قوافل حافالت مزدحمة أم أنهم يطبقون إجــراءات فردية؟
»سعيد كاثرين سمولوود .كما تدعو منظمة الصحة العاملية يف أوروبا إلى
مراقبة أفضل ملا ميكن أن يفعله املتفرجون «عندما يغادرون االستاد  ،هل
يذهبون إلى احلانات أو احلانات املزدحمة؟ هي اضافت .ودعت منظمة األمم
املتحدة إلى توخي اليقظة يف جميع التجمعات الصيفية الكبيرة بشكل عام
سواء يف بطولة أوروبا لكرة القدم أم ال

.

من املتوقع أن ميثل نوع دلتا املعدي بشكل خاص من فيروس كورونا  ٪ 90من
احلاالت اجلديدة لـ  Covid-19يف االحتاد األوروبي بحلول نهاية أغسطس
 ،وفقً ا لتقديرات املركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها ()ECDC
األسبوع املاضي .وقالت يوم اخلميس إن منظمة الصحة العاملية يف أوروبا
تتوقع أن تصبح «مهيمنة» بحلول أغسطس على القارة القدمية .هذا املتغير
مبدئيا يف الهند  ،قابل لالنتقال بنسبة  40إلى  60٪أكثر من
 ،الذي مت رصده
ً
ألفا  ،وفقً ا لوكالة الصحة.

.

 172دولة

يستمر متغير دلتا  ،الذي مت حتديده ألول مرة يف أكتوبر  2020يف الهند ،
يف التوسع إلى دول وأقاليم جديدة  ،وفقً ا ألحدث نشرة وبائية ملنظمة الصحة
العاملية  ،مشيرة إلى أن هذا البديل قد أثر على  11دولة جديدة يف أسبوع
واحد  ،ليصل إجمالي عددها إلى  .96وفقً ا ألحدث نشرة وبائية ملنظمة
الصحة العاملية .بالنسبة لوكالة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة  ،فإن
هذا الرقم رمبا «مت التقليل من شأنه ألن قدرات التسلسل الالزمة لتحديد
املتغيرات محدودة» .وفقً ا للنشرة الوبائية ملنظمة الصحة العاملية  ،من املرجح
أن ينتشر متغير دلتا إلى املزيد من البلدان .تعزو بعض البلدان بالفعل الزيادة
املفاجئة يف حاالت  Covid-19واالستشفاء إلى وجود متغير دلتا .ويتوقع
«نظرا للزيادة يف قابلية االنتقال  ،من
خبراء منظمة الصحة العاملية أنه
ً

فريوس كوروان :تدعم منظمة الصحة العاملية الدول الخمس اليت
مل تبدأ بعد يف التطعمي
قالت منظمة الصحة العاملية إنها تقدم الدعم للدول اخلمس األخيرة التي
لم تبدأ بعد حملتها للتطعيم ضد  ، Covid-19حيث جتاوز الكوكب مرحلة
ثالثة مليارات جرعة من اللقاح التي مت إعطاؤها يوم الثالثاء املاضي .
ولم يبدأ التطعيم بعد يف بوروندي وإريتريا وهايتي وكوريا الشمالية
وتنزانيا  -الدول الوحيدة من بني  194دولة عضو يف منظمة الصحة العاملية
( )WHOلم تبدأ بعد.
وصــرح متحدث باسم منظمة الصحة العاملية لوكالة فرانس بــرس ان
«منظمة الصحة العاملية تواصل دعم هذه الدول يف اتخاذ قراراتها بشأن بدء
التطعيمات» .أعرب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية  ،تيدروس أدهانوم
غيبريسوس  ،عن رغبته يف أن تبدأ كل دولة يف حتصني العاملني الصحيني
واألشخاص األكثر ضعفً ا يف أول  100يوم من عام  ، 2021وهو التاريخ الذي مت
إقراره يف أبريل.
الدفعات التي تغادر خطوط اإلنتاج
ومع ذلك  ،فإن الدول الغنية حتجز ُ
 ،وتنتظر بعض الدول حتى تتمكن من إدارة جرعاتها األولى .وقال تيدروس
أدهانوم غيبريسوس يوم الثالثاء «إننا نواجه جائحة من مستويني يغذيها
عدم املساواة».
قدم نظام  ، Covaxالذي يهدف إلى ضمان احلصول على اللقاحات ألفقر
البلدان  ،حتى اآلن  89مليون جرعة إلى  133منطقة مشاركة .لكن إمدادات
عمليا هذا الشهر  ،وفقً ا ملنظمة الصحة العاملية  ،التي تشارك
هذا اجلهاز جفت
ً
يف إدارة البرنامج .حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن «العالم يفشل».
املتغيرات تنتشر بسرعة فائقة  :مت حتديد متغير دلتا يف  96دولة وألفا
يف  172والية
مع تسارع وباء فيروس كورونا اجلديد ألول مرة منذ تسعة أسابيع يف العالم
 ،حذرت منظمة الصحة العاملية  ،األربعاء  ،من أن «انتشار املتغيرات املقلقة
آخذ يف االزديــاد»  ،موضحة أن متغير دلتا قد انتشر إلى  96دولة وألفا إلى

املتوقع أن حتل دلتا محل املتغيرات األخرى بسرعة وتصبح البديل السائد
خالل األشهر القليلة املقبلة» .ولكن يف هذه املرحلة  ،ال يزال متغير ألفا  ،الذي
سائدا يف العالم
مت اكتشافه يف سبتمبر  2020يف اململكة املتحدة ،
ً

.

مت حتديده يف بلدين جديدين  ،ليصل العدد اإلجمالي إلى  172والية
وإقليم  ،وفقً ا ملنظمة الصحة العاملية

.

مبدئيا يف جنوب إفريقيا  ،يتم تداوله اآلن
متغير بيتا  ،الذي مت حتديده
ً
يف  120دولة  ،بعد أن كان  119قبل أسبوع .مت اكتشاف جاما يف سبتمبر 2020
يف البرازيل  ،وسعت جغرافيتها من  71إلى  72والية يف سبعة أيام .مع دخول
جائحة كوفيد  -19عامه الثاني  ،تقدر منظمة الصحة العاملية أن «الوضع
العاملي ال يــزال هشا للغاية» .يف حني أن االجتاهات يف احلــاالت والوفيات
على الصعيد العاملي قد انخفضت يف بعض األحيان يف األسابيع األخيرة ،
ترى منظمة الصحة العاملية «اختالفات كبيرة» حسب املنطقة والبلد وداخل
البلدان

.

يف جميع أقاليم منظمة الصحة العاملية  ،أبلغت بعض البلدان عن زيادة
حادة يف احلاالت ودخول املستشفيات .وكما أشارت منظمة الصحة العاملية
وتكرارا  ،هناك عدة عوامل تساهم يف ذلك .وتشمل هذه ظهور وتداول
مرارا
ً
ً
املزيد من املتغيرات القابلة لالنتقال من  ، SARS-CoV-2وزيــادة التنوع
االجتماعي والتنقل .ويف هذا الصدد  ،تشير منظمة الصحة العاملية إلى هذا
«ضغط كبير لرفع اإلجراءات الصحية واالجتماعية» .تتذكر منظمة الصحة
ً
شهرا املاضية  ،تبنت البلدان وتخلت
العاملية
قائلة« :على مدى الثمانية عشر ً
عن قيود صارمة إلى حد ما».
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
الذين تبني أنهم حاملون للنوع األكثر عدوى  ..دلتا.
«ما يجب أن ننظر إليه حول املالعب هو كيف يصل الناس إلى هناك
 ،هل يتحركون يف قوافل حافالت مزدحمة أم أنهم يطبقون إجــراءات
فردية؟ »سعيد كاثرين سمولوود .كما تدعو منظمة الصحة العاملية
يف أوروبا إلى مراقبة أفضل ملا ميكن أن يفعله املتفرجون «عندما يغادرون
االستاد  ،هل يذهبون إلى احلانات أو احلانات املزدحمة؟ هي اضافت.
ودعــت منظمة األمم املتحدة إلى توخي اليقظة يف جميع التجمعات
الصيفية الكبيرة بشكل عام سواء يف بطولة أوروبا لكرة القدم أم ال.
من املتوقع أن ميثل نوع دلتا املعدي بشكل خاص من فيروس كورونا
 ٪ 90من احلــاالت اجلديدة لـ  Covid-19يف االحتــاد األوروبــي بحلول
نهاية أغسطس  ،وفقً ا لتقديرات املركز األوروبي للوقاية من األمراض
ومكافحتها ( )ECDCاألسبوع املاضي .وقالت يوم اخلميس إن منظمة
الصحة العاملية يف أوروبــا تتوقع أن تصبح «مهيمنة» بحلول أغسطس
مبدئيا يف الهند  ،قابل
على القارة القدمية .هذا املتغير  ،الذي مت رصده
ً
لالنتقال بنسبة  40إلى  60٪أكثر من ألفا  ،وفقً ا لوكالة الصحة.

فريوس كوروان :تدعم منظمة الصحة العاملية الدول الخمس
اليت مل تبدأ بعد يف التطعمي
قالت منظمة الصحة العاملية إنها تقدم الدعم للدول اخلمس األخيرة
التي لم تبدأ بعد حملتها للتطعيم ضد  ، Covid-19حيث جتاوز الكوكب
مرحلة ثالثة مليارات جرعة من اللقاح التي مت إعطاؤها يوم الثالثاء
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الدفعات التي تغادر خطوط
ومــع ذلــك  ،فــإن الــدول الغنية حتجز ُ
اإلنتاج  ،وتنتظر بعض الــدول حتى تتمكن من إدارة جرعاتها األولى.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الثالثاء «إننا نواجه جائحة
من مستويني يغذيها عدم املساواة».
قدم نظام  ، Covaxالذي يهدف إلى ضمان احلصول على اللقاحات
ألفقر البلدان  ،حتى اآلن  89مليون جرعة إلى  133منطقة مشاركة .لكن
عمليا هذا الشهر  ،وفقً ا ملنظمة الصحة العاملية
إمدادات هذا اجلهاز جفت
ً
 ،التي تشارك يف إدارة البرنامج .حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس من
أن «العالم يفشل».

املتغريات تنترش برسعة فائقة  :مت تحديد متغري دلتا يف 96
دولة وألفا يف  172والية
مع تسارع وباء فيروس كورونا اجلديد ألول مرة منذ تسعة أسابيع
يف العالم  ،حــذرت منظمة الصحة العاملية  ،األربعاء  ،من أن «انتشار
املتغيرات املقلقة آخذ يف االزديــاد»  ،موضحة أن متغير دلتا قد انتشر
إلى  96دولة وألفا إلى  172دولة.
يستمر متغير دلتا  ،الذي مت حتديده ألول مرة يف أكتوبر  2020يف
الهند  ،يف التوسع إلى دول وأقاليم جديدة  ،وفقً ا ألحدث نشرة وبائية
ملنظمة الصحة العاملية  ،مشيرة إلى أن هذا البديل قد أثر على  11دولة
جديدة يف أسبوع واحد  ،ليصل إجمالي عددها إلى  .96وفقً ا ألحدث
نشرة وبائية ملنظمة الصحة العاملية .بالنسبة لوكالة الصحة العاملية
التابعة لألمم املتحدة  ،فإن هذا الرقم رمبا «مت التقليل من شأنه ألن
قــدرات التسلسل الالزمة لتحديد املتغيرات محدودة» .وفقً ا للنشرة
الوبائية ملنظمة الصحة العاملية  ،من املرجح أن ينتشر متغير دلتا إلى
املزيد من البلدان .تعزو بعض البلدان بالفعل الزيادة املفاجئة يف حاالت
 Covid-19واالستشفاء إلى وجود متغير دلتا .ويتوقع خبراء منظمة
«نظرا للزيادة يف قابلية االنتقال  ،من املتوقع أن حتل
الصحة العاملية أنه
ً
دلتا محل املتغيرات األخرى بسرعة وتصبح البديل السائد خالل األشهر
القليلة املقبلة» .ولكن يف هذه املرحلة  ،ال يزال متغير ألفا  ،الذي مت
سائد ا يف العالم.
اكتشافه يف سبتمبر  2020يف اململكة املتحدة ،
ً
مت حتديده يف بلدين جديدين  ،ليصل العدد اإلجمالي إلى 172
والية وإقليم  ،وفقً ا ملنظمة الصحة العاملية.

املاضي .
ولم يبدأ التطعيم بعد يف بوروندي وإريتريا وهايتي وكوريا الشمالية
وتنزانيا  -الــدول الوحيدة من بني  194دولة عضو يف منظمة الصحة
العاملية ( )WHOلم تبدأ بعد.
وصرح متحدث باسم منظمة الصحة العاملية لوكالة فرانس برس ان
«منظمة الصحة العاملية تواصل دعم هذه الدول يف اتخاذ قراراتها بشأن
بدء التطعيمات» .أعرب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية  ،تيدروس
أدهانوم غيبريسوس  ،عن رغبته يف أن تبدأ كل دولة يف حتصني العاملني
الصحيني واألشخاص األكثر ضعفً ا يف أول  100يوم من عام  ، 2021وهو
التاريخ الذي مت إقراره يف أبريل.

مبدئيا يف جنوب إفريقيا  ،يتم تداوله
متغير بيتا  ،الذي مت حتديده
ً
اآلن يف  120دولة  ،بعد أن كان  119قبل أسبوع .مت اكتشاف جاما يف سبتمبر
 2020يف البرازيل  ،وسعت جغرافيتها من  71إلى  72والية يف سبعة أيام.
مع دخول جائحة كوفيد  -19عامه الثاني  ،تقدر منظمة الصحة العاملية
أن «الوضع العاملي ال يزال هشا للغاية» .يف حني أن االجتاهات يف احلاالت
والوفيات على الصعيد العاملي قد انخفضت يف بعض األحيان يف األسابيع
األخيرة  ،ترى منظمة الصحة العاملية «اختالفات كبيرة» حسب املنطقة
والبلد وداخل البلدان.
يف جميع أقاليم منظمة الصحة العاملية  ،أبلغت بعض البلدان عن
زيادة حادة يف احلاالت ودخول املستشفيات .وكما أشارت منظمة الصحة
وتكرارا  ،هناك عدة عوامل تساهم يف ذلك .وتشمل هذه
مرارا
العاملية
ً
ً
ظهور وتداول املزيد من املتغيرات القابلة لالنتقال من ، SARS-CoV-2
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
وزيادة التنوع االجتماعي والتنقل .ويف هذا الصدد  ،تشير منظمة الصحة
العاملية إلى هذا «ضغط كبير لرفع اإلجراءات الصحية واالجتماعية».
ً
شهرا
قائلة« :على مدى الثمانية عشر
تتذكر منظمة الصحة العاملية
ً
املاضية  ،تبنت البلدان وتخلت عن قيود صارمة إلى حد ما».
ويالحظ املصدر نفسه اآلن أن العديد منهم «يتعرضون لضغوط كبيرة
لرفع التدابير االجتماعية والصحية العامة املتبقية» .يف غضون ذلك ،
يتزايد التنوع االجتماعي والتنقل  ،كما هو احلال مع عدد التجمعات
 ،ســواء كانت جتمعات صغيرة مع األصــدقــاء أو العائلة  ،أو األحــداث
الرياضية الكبيرة أو غيرها  ،أو حتى االحتفاالت الدينية  ،حسب
تقديرات منظمة الصحة العاملية .كما تشير منظمة الصحة العاملية إلى
«التطعيم غير املتكافئ وغير املنصف»  ،مما يؤدي إلى «تغطية منخفضة
للتطعيم على مستوى العالم».
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تعتقد املجلة البريطانية أن هــذه النتائج تعزز فرضية «سالمة
وفعالية» اللقاحات املــضــادة لـ  Covid-19لــدى األطــفــال الذين تبلغ
أعمارهم ثالث سنوات فما فوق.
عندما يصاب األطفال واملراهقون بالفيروس  ،عادة ما يكونون عرضة

اعتبار ا من يــوم االثنني  28 ،يونيو  ، 2021مت إعطاء
الحــظ أنــه
ً
إجمالي  2.66مليار جرعة من اللقاح يف جميع أنحاء العالم  ،معظمها
يف البلدان الغنية.

لقاح  CoronaVacالصيين اآلمن لألطفال واملراهقني
(دراسة)
أكدت جتربة سريرية أجراها باحثون صينيون على لقاح CoronaVac
 ،الذي طوره مختبر  Sinovacضد « ، Covid-19سالمة وفعالية» هذا
املصل لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ثالث سنوات وما فوق ،
وفقً ا ملا ذكرته مجلة « »The Lancetالبريطانية

.

أظهرت جتربة  550من األطفال واملراهقني األصحاء يف الصني الذين
عاما أن أكثر من  ٪ 96من املشاركني الذين
تتراوح أعمارهم بني  3و ً 17

عدد ا
للعدوى اخلفيفة أو بدون أعراض مقارنة بالبالغني  ،ولكن قد يكون
ً
ً
معرضا خلطر اإلصابة بعدوى أكثر خطورة.
صغيرا منهم
ً
كما أشار العديد من الباحثني إلى أن تطعيم الشباب الذين تتراوح
عاما سيساعد على التحكم بشكل أفضل وتقليل
أعمارهم بني  12و 17
ً
معدالت االنتقال  ،وكذلك حماية املراهقني من العدوى اخلطيرة وتقليل
احلاجة إلى حقن االسترجاع.
متت املوافقة بالفعل على لقاح  CoronaVacلالستخدام يف حاالت
الــطــوارئ يف الصني لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  3سنوات فما فوق
 ،بينما بدأت فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة وإسرائيل بحقن لقاح
عاما.
 Pfizer / BioNTechيف األطفال الذين تزيد أعمارهم عن ً 12
يف اململكة املتحدة  ،وسعت احلكومة بالفعل التطعيم لألشخاص الذين
عاما  ،لكن السلطات الصحية تنتظر بيانات كافية
تزيد أعمارهم عن ً 18
حول فعالية وسالمة اللقاحات املتاحة للمراهقني واألطفال األصغر سنً ا.
فعالية لقاح  CureVacاألملــانــي بنسبة  48٪فقط  ،وفقً ا للنتائج
السريرية النهائية

أجساما مضادة ضد فيروس سارس ، 2 -
تلقوا جرعتني من اللقاح طوروا
ً
الذي يسبب مرض كوفيد .19 -
وأكد الباحثون أنه بصرف النظر عن األلم اخلفيف يف موقع احلقن ،
شيوعا  ،فإن غالبية اآلثار اجلانبية املبلغ عنها كانت
وهو أكثر األعراض
ً
خفيفة أو معتدلة.
ومع ذلك  ،فإنهم يدعون إلى أخذ هذه النتائج بحذر  ،بالنظر إلى
العدد احملدود للمشاركني يف هذه الدراسة الصغيرة النطاق

.

اللقاح الذي طوره مختبر  CureVacاألملاني فعال بنسبة  ٪ 48فقط
يف الوقاية من  ، Covid-19وفقً ا للنتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة
النطاق  ،حسبما أعلنت الشركة يوم األربعاء  30يونيو يف بيان صحفي.
هذا املعدل أقل بكثير من لقاحات  RNAاألخرى املعتمدة بالفعل  ،وهي
منتجات من  Pfizer-BioNTechو .Moderna
من بني املشاركني يف التجربة « ،أظهر لقاح  CVnCoVاملرشح فعالية
عامة بنسبة  83( ٪ 48حالة يف املجموعة التي مت تلقيحها  ،و  145يف
مجموعة ال ــدواء الوهمي) ضــد مــرض  ، Covid-19بغض النظر عن
شدته»  ،قال املختبر بالتفصيل .لذلك ال يصل املرشح للقاح يف هذه
املرحلة إلــى عتبة الفعالية البالغة  50٪املطلوبة من قبل السلطات
عقدا مع االحتاد األوروبي
الصحية األوروبية .وقعت شركة CureVac
ً
لشراء  405ماليني جرعة

.
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أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
 - 1ارضاابت طعامية يف سجون النظام
 الزال الصحفي املعتقل «سليمان الريسوني « يخوض معركة األمعاءالفارغة يف يومه  83مما يجعل حياته يف خطر

.

بيان حول تطورات وضعية الصحفي سلميان الريسوين
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنــســان تطالب بتغليب ضمير العقل
واحلكمة واستحضار قيم حقوق اإلنسان إلنقاذ حياة سليمان الريسوني
وتوفير كافة شروط وضمانات احملاكمة العادلة يف متابعته
يتابع املكتب املركزي ،باستياء عميق وغضب شديد ،التطورات املقلقة

.
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يجدد تضامنه التام مع الصحفي سليمان الريسوني ومع عائلته

الصغيرة والكبيرة ومــع اجلسم الصحفي املستقل الــذي ينتمي إليه،
مجددا املطلب امللح جلمعيتنا بضرورة إطالق سراحه فورا إلنقاذ حياته
ومتتيعه بحقه الكامل يف الدفاع عن نفسه ،يف ظل توفرهعلى كافة
ضمانات احلضور واالمتثال للمحكمة

.

.

يحتج؛ بكل قوة ،على التعنت يف مواصلة محاكمة سليمان الريسوني

يف حالة اعتقال ،وجتاهل وضعيته الصحية احلرجة ،وتكريس سياسة
التعتيم والتضليل التي تنهجها اجلهات املعنية بهذا امللف ،يف محاوالت
مكشوفة للتأثير على القضاء ســواء خــال عملية التحقيق أو أثناء
سريان احملاكمة ،وعلى رأسها ،حتديدا ،إدارة املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج وإدارة سجن عكاشة والنيابة العامة مبحكمة
االستئناف بالدار البيضاء

.

.

يستغرب بالغ الوكيل العام مبحكمة االستئناف بالدار البيضاء،

الصادر يوم  15يونيو  ،2021الذي يتهم فيه الصحفي سليمان الريسوني
بأنه هو من يتسبب يف تأخير جلسات محاكمته برفضه املثول أمام
احملكمة ،مؤكدا على أن حالته الصحية عادية ،وهــو ما يكذبه امللف
الطبي لسليمان الريسوني وحالته الصحية التي أصبحت جد حرجة،
والــتــي تنذر بأنه أصبح معرضا للموت يف أيــة حلظة ممكنة ،وتعتبر

لوضعية الصحفي سليمان الريسوني ،املعتقل بسجن عكاشة بالدار
البيضاء منذ  22مــاي  ،2020والــذي يخوض إضــرابــا ال مــحــدودا عن
الطعام منذ يوم  08أبريل  ،2021حيث أصبحت حالته الصحية احلرجة
تنذر بخطر املوت احلقيقي الذي يهدد حقه املقدس يف احلياة ،فحسب
املعطيات املتوفرة للمكتب املــركــزي ،ســواء من خــال معاينة سليمان
الريسوني من طرف زوجته وبعض أفراد عائلته وهيئة دفاعه ،أو من خالل
التقارير الطبية التي يتضمنها ملفه الطبي ،فإنه أصبح يف وضعية هزال
خطيرة ،إذ فقد ما يزيد على  32كيلوغراما من وزنه ،ولم يعد يقوى على
احلركة والوقوف على رجليه وال حتى على الكالم ،هذا يف الوقت الذي
تصر فيه النيابة العامة وهيئة احملكمة على رفض ملتمس متابعته يف
حالة سراح من أجل متكينه من حقه يف استرجاع صحته وعافيته ،ومن
متة استرجاع قدرته على الدفاع عن نفسه وهو يف كامل قواه النفسية
واجلسدية يف إطار محاكمة تتوفر على كافة ضمانات وشروط احملاكمة
العادلة التي تضمنها املواثيق الدولية والدستور املغربي وقانون املسطرة
اجلنائية

.

وأمــام هــذه الوضعية اخلطيرة للحالة الصحية للصحفي سليمان
الريسوني ،املرشحة ملا هو أسوأ ،وأخذا بعني االعتبار مجمل اخلروقات
املسطرية التي شابت ومازالت تشوب ملفه ،والتي أكدتها تقارير منظمات
حقوقية ونقابية وطنية ودولية ،وهيئة دفاعه ،فإن املكتب املركزي ،وهو
يذكر مبضامني البيانات واملراسالت السابقة جلمعيتنا حول هذا امللف،
فإنه:

اجلمعية أن مثل هــذا البالغ يهدف إلــى التعتيم عن احلالة الصحية
احلقيقية لسليمان الريسوني ومواصلة التعسف عليه عبر التمادي يف
جتاهل وضعه الصحي اخلطير واالستمرار يف انتهاك حقوقه األساسية
كمتهم وضرب شروط وضمانات ومبادئ احملاكمة العادلة ويف مقدمتها
مبدأ قرينة البراءة ،ومن جهة أخرى ،إلى التأثير على القضاء وتكييف
سريان احملاكمة يف اجتاه إدانة سليمان الريسوني بأي وجه كان ،وهو ما
يجعل من هذه احملاكمة محاكمة سياسية وانتقامية بكافة املقاييس
املتعارف عليها يف احملاكمات السياسية املماثلة

.

.

يثمن كل املبادرات التضامنية مع سليمان الريسوني ،داعيا إلى

املزيد من تكثيف سبل التضامن والضغط من أجل إطالق سراحه وإنقاذ
حياته وتوفير شروط احملاكمة العادلة يف ملفه ،ويف املقابل ،يدين كل
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احملاوالت الرامية إلى التشهير به واإلساءة إليه مهما كان مصدرها ،كما

باشكال احتجاجية من امام « اإلدارة املركزية ملجموعة فنادق «كنزي»

يدين سياسة القمع التي تنهجها أجهزة الدولة ملنع العديد من الوقفات

مبنطقة اكــدال مطالبني فيها باالعتراف باحلق النقابي وضد الطرد

االحتجاجية التضامنية معه ،خاصة مبدينة الرباط ،والتي كان آخرها

ا لتعسفي

الوقفة التي دعت إليها جمعيتنا يوم السبت  19يونيو  ،2021أمام البرملان
بالرباط

.

.

يحيي عاليا هيئة دفاع سليمان الريسوني التي كشفت عن العديد

من اخلروقات القانونية اخلطيرة التي ستظل ساطعة كوصمة عار يف
جبني العدالة باملغرب ،ما لم يتم تدارك األمر ووضع حد لهذه اخلروقات
بتغليب ضمير العقل واحلكمة والقانون وحقوق اإلنسان كما هي متعارف
عليها دوليا

.

.

يجدد مطالبة جمعيتنا بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني

بدون استثناء ،ويف مقدمتهم سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو
احلــركــات االحتجاجية السلمية واملــدونــون ورواد مــواقــع التواصل
االجتماعي ،....ووضــع حد لالعتقال ألسباب تتعلق باحلق يف حرية
الرأي والتعبير وحرية الصحافة واحلق يف االحتجاج السلمي
املكتب املركزي

.

بتاريخ  22يونيو 2021
كما مت اعتقال املناضل العشريني « نورالدين عــواج « بعد وقفة
تضامنية من امام السجن وهو اليوم يخوض اضرابا عن الطعام يف يومه

• الزلت عامالت « تازرين لاللبسة اجلاهزة بتيفلت» يخضن اعتصاما

مفتوحا داخل الشركة ضد قرار االغالق وتسريح ازيد من  150عاملة
جلهن قضني اكثر من عشرين سنة من العمل
•

ينظم مستخدمو شركة fedaso

.

وقفة احتجاجية امــام مقر

والية فاس من اجل استرجاع حقوقهم العادلة؛

.

• التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مديرية

الدريوش تعلن دخول أعضاء مكتبها اإلقليمي يف اعتصام مفتوح مبيضار
ابــتــداءا من يــوم  28يونيو  2021محملة يف اخبارها كامل املسؤولية
للمديرية اإلقليمية

.

.

تنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة يف األرض والثروة بإقليم

تزنيت تدعو الى احتجاج جهوي أمام مقر العمالة بعد إستنفاذ جميع
اخليارات وأمام إستمرار سياسة صم اآلذان أمام معاناة ومآسي املواطنني
بقبائل ســوس ،بعد قــرار مــصــادرة مئات االالف من األراضــي عبر سن
مخطط استراتيجية غابات املغرب  2020-2030الذي بدأ تنفيذه من
طرف وزارة الفالحة فوق مساحة تقدر بتسعة ماليني هكتار من األراضي
ضمنها ماليني األراضي املنتزعة دون وجه حق من املواطنني ،والذي ضمن
 15دفاعا عن حريته كما سيتم تقدميه للمحاكمة يوم  1يوليوز 2021
بالبيضاء؛
وبتاريخ  28يونيو  2021منعت السلطات املغربية دخول محامي «
عمر الراضي «  « Christophe Marchantالى املغرب بعد وصوله ليلة

أمس من بلجيكا الى مطار الرباط سال

.

كما يدخل املعتقل السياسي « حسني علوي « احملكوم بخمسة عشر
عاما يف يومه  21من اإلضراب عن الطعام
 – 2النضاالت العمالية ومقاومات الكادحين
• ينظم عمال وعامالت «فندق كنزي منارة بالص» اعتصاما مرفوقا

بنوذه كراء وتفويت تلك األراضي للشركات والرأسمال اخلاص ،ومخطط
املراعي الذي نفذته وزارة الفالحة على أراض الواقع ما بني سنة 2014
و 2016ويشمل مساحة ستة عشرة مليون هكتار ضمنها أراضي املواطنني
السوسيني وممتلكاتهم الــتــي استبيحت وانتهكت حرمتها وتــوالــت
اإلعتداءات عليهم من طرف مافيا الرعي دون أي حل من طرف املسؤولني
رغم املساعي والنداءات املتكررة.ناهيك عن الضرر الذي حلق مواطني
املنطقة من انتشار « احلشرة القرمزية» واطالق اخلنزير البري واالفاعي
خللق فرص الترفيه لهواة القنص من السياح على حساب سالمة وامن
السكان .وإستنزاف الفرشة املائية يف مشاريع تهدر وتلوث مصادر املياه
باجلهة ،وتلحق الضرر بالبيئة واإلنسان

.

