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تصاعدت  مرة أخرى وكاملعتاد خالل 
احتجاجية  حــركــات  الصيف  فصل 
ــاء الــشــروب.وقــد  مــن أجــل احلــق يف امل
ملجموع  املاء  بتوفير  املطالبة  أصبحت 
سنوية  شبه  املناطق  بعض  يف  الساكنة 
أوموسما  ممطرا  املوسم  كــان  وكيفما 

املغرب  يف  املناخ  يوفره  ما  للجفاف،وفق 
أصبح  ــر  األم وتقلبات.لكن  تنوع  مــن 
ينذر باخلطر عندما أصبحت خريطة 
هذه  يف  النقص  من  املتضررة  السكان 
املادة احليوية تتوسع بشكل ملحوظ.

املتجددة،املمكن  املائية  ــوارد  امل ان   
 22 تتجاوز  ال  مقبولة  بكلفة  تعبئتها 
نسبة  يقابل  ما  وهي  مكعب  متر  مليار  
لسنة  الواحد  للفرد  مكعب  متر    611
2020 وعليه يعتبر املغرب من البلدان 
مهدد  وهو  مائيا،  اجهادا  تعرف  التي 
يف  بالنقص   2055 حدود  يف  مستقبال 
املتحدة. األمم  ذلــك  تؤكد  كما  ــاء  امل
ويتزايد التحدي أكثر فأكثر،من جهة: 
أقل  املمطرة  السنوات  تكون  عندما 
تتقلص  وعندما  اجلافة،  السنوات  من 
السطحية.ومن  املياه  معها  السطحية 
توزيع  يف  تتركز  عندما  ثانية  جهة 
50 يف املائة  جغرايف غير متوازن،حيث 

وحوض  الشمال  يف  املائية  ــوارد  امل من 
مساحة  مــجــمــوع  مــن   °/7° أي  ســبــو 

املغرب.

الطبيعية  املــعــطــيــات  ــت  ــان ك اذا 
حتصيل  ــة  ــي ــاخ ــن امل مــنــهــا  ــة  ــاصـ وخـ

ــات الــتــي  ــاس ــي ــس ــا هـــي ال ــم ــل،ف ــاص ح
حيوية  مادة  لتدبير  الدولة  تعتمدها 
عموم  من  جتعل  عنها؟وكيف  غنى  ال 
العطش  ضحايا  الشعبية  اجلماهير 
بتهيئ  يسمح  مبا  االكتفاء  وحتقيق 
القادمة  األجــيــال  يكفي  مــا  وتعبئة 
وخوض حرب عاملية ال مفر منها حول 

املاء؟

استعمارية  سياسة  املغرب  ورث  لقد 
ليجعل  املــخــزن  دولـــة  مــن  وبــاخــتــيــار 
يف  تعيش  سكانه  مــن  املــائــة  70يف  مــن 
يف  التقليدية  الفالحة  مــن  الــبــاديــة 
يف  عصرية  ــرة  ــزده م فــالحــة  مقابل 
خدمة حاجيات التصدير تستفيد من 
التساقطات  ذات  أو  السقوية  املناطق 

الهامة. املطرية 

املغرب،  يف  املائية  السياسة  تقم  لم 
تعمق  بتدابير  اال  أصــال،  وجــدت  ان 
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من أجل دعم احلراك الشعبي ضد العطش



2صوت العمال والكادحين 
العدد :  38   

 اخلميس  29  يوليوز  2021 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

أن  واملــجــالــيــة.حــيــث  الطبقية  الــفــوارق 
ليست  اجنازها  املفروض  التحتية  البنيات 
ما يكفي من  التحديات لضمان  يف مستوى 
واجلوفية.بل  منها  السطحية  املياه  تعبئة 
ومناطق  مدن  حاجيات  بسد  تقم  لم  انها 
األزمة  قبيل  من  الوسط  يف  أو  الشمال  يف 
وطنجة  تطوان  مدينة  سكان  عاشها  التي 
بالك باألوضاع  أو يف مدينة اخلميسات،ما 
املناطق  جماهير  تعيشها  التي  الكزرية 
جغرافية  مناطق  يف  املتواجدة  أو  املهمشة 
الغطاء  تدهور  أن  وعــرة.ذلــك  جبلية  أو 
سلبا  ينعكس  التربة  واجنـــراف  النباتي 
بالوحل  تعبأ  التي  السدود  حقينات  عن 
أن  املائية.دون  احلقينة  تستوعب  ما  أكثر 
املعبأة  املياه  استغالل  ســوء  اليها  نضيف 

التقليدية. السقي  وتقنيات 

ــاذا  ــاله، م ــ ــن املــعــطــيــات أع انــطــالقــا م
املـــاء  وتـــدبـــيـــر  ــة  ــاجل ــع م ســيــتــبــقــى يف 
املاء  حــول  للطلب  يستجيب  أن  املفروض 
وغير  مندمجة  غير  سياسة  الشروب؟انها 
تفترض  الــتــي  الــبــالد  ملعطيات  مالئمة 
من  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  الى  الوصول 
مثل هذه املادة احليوية يف شروط الئقة.

الشعبية  احلــراكــات  ذلــك،فــكــل  ألجــل 
العديدمن  التي تعرفها  وكل االحتجاجات 
للحدمن  املناطق تبقى مشروعة وضرورية 
الطبقية  السياسات  تفرضه  الذي  العبث 
للنظام املخزني وتضيع معها ثروات ال ثمن 

وال مقابل لها مثل املاء.

ان انتباه عموم اجلماهير التي تعاني من 
خصاص حاد يف املاء،وحتركاتهم يف أشكال 
احتجاجية تفرض علينا نحن كمناضالت 
القرى  يف  تواجدنا  مواقع  كل  يف  ومناضلني 
احلضرية  املناطق  يف  وحتى  بل  واملداشر 
جــداول  بالنتيجة،ترتيب  تتضرر  التي 
يف  وتنظيمها  احلركة  هذه  بضم  أعمالنا 
وربطها  مستقلة  ذاتية  تنظيمات  شكل 

بنضالنا الدميقراطي العام.

فال ميكن أن يستقيم نضالنا وجزء هام 
من احلركة املطالبة باحلق يف املاء الشروب 
تبقى معزولة لينال منها القمع أو حتتويها 
وعود جتار االنتخابات.فلنجعل من قضية 
ومعها احلق يف األرض قضية  املاء  احلق يف 
متحرر  مغرب  أجل  من  املناضلة  القوى  كل 
ومقدراته  ثرواته  من  يستفيد  دميقراطي 

كل املغاربة من دون متييز أو استثناء.

تمتة االفتتاحية 

فقدان الشغل : أو الترسيح املقنع؟

،أطلق   19 كوفيد  أزمــة  ــان  وإب  2020 خــالل 
ــادي، الــعــنــان  ــص ــت ــب الــقــرار االق ــاح ــرع وص ــش امل
من  التخلص  من  الليونة،  باسم  ومكنها  للباطرونا 
االحتفاظ  لها  أتــاح  إذ  والعمال،  العامالت  آالف 
من  املقاوالت  تضرر  بداعي  ــراء  األج من  ب75٪ 
قوانني  فرضته  الــذي  االقــتــصــادي  االحــتــبــاس 

يعدون  والذين  املسرحني  العمال  أن  إال  الطوارئ. 
الشغل  فقدان  عن  تعويضات  يتلقوا  لم  باآلالف 
مت  قــانــون  مبثابة  آلــيــة  ــود  وج رغــم  البطالة  أو 
فقدان  عن  بالتعويض  يقضي   2015 يف    ــُه  ّن سٓ
يف  يحمل  ألنه  الرفوف  حبيس  بقى  لكنه  الشغل، 
القانون  فهذا  وتعميمه.  أجرأته  عراقيل  تفاصيله 
فترة  ويف  جــدا،  قليل  عــدد  إال  منه  يستفيد  ال 
وجيزة جدا، من األجراء و كلهم يف القطاع اخلاص 
وكان  التأمني..(  ووكــاالت  )كاألبناك  واخلدمات 
السنة  يف  شخص   30000 رقم  حدد  قد  القانون 
القطاع  يكون  أن  بشرط  بلوغه،لكن  يجب  كهدف 
ومصرحا  مهيكال  الشغل  فاقد  له  ينتمي  الــذي 
االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  به 
لكن واحلال أن أكثر من ٪45 داخل القطاع اخلاص 
العمل  من  التسريح  مشكلة  فإن  ولهذا  مهيكل.  غير 
القانونية  اآللــيــة  غــيــاب  ظــل  يف  رادعـــا  جتــد  ال 
العمل  ، وبسبب كذلك غياب  أو تغييبها  والزجرية 
دميقراطي  كحق  الباطرونا  ترفضه  الذي  النقابي 
الــدولــيــة  الــشــرعــة  ومتــلــيــه  تكفله  /تــنــظــيــمــي 
النقابي  االنــتــمــاء  يــكــون  مــا  غالبا  ــعــهــود،إذ  وال
للطرد.  مباشرا  سببا  الغرض  لهذا  مكتب  وتأسيس 
امللفات  نصف  مــن  أكــثــر  ــإن  ف الــواقــع  ــذا  ه وأمـــام 
بقضايا  املعنية  احلكومية  اجلهات  على  املعروضة 
بسبب  التعويض  من  أصحابها  يستفد  لم  الشغل 
املصرح  العمل  كــأيــام  ــروط«  ــش ال كفاية  »عـــدم 
اخلاص  القطاع  يف  املــقــاوالت  أغلب  أن  ومبــا  بها. 
احلد  حتترم  ال   )44٪( النسيج.  قطاع  وحتديدا 

لدى  تصريح  ال  و  عمل  عقود  وال  لألجور،  األدنى 
فإن  االجــتــمــاعــي،  للضمان  الوطني  الــصــنــدوق 
التسريح  ضحايا  املتضررين/ات  من  كبير  جــزء 
بني  من  ألن  التعويض  من  يستفيدوا  لم  التعسفي 
للحد  ماسكا  التأجير  يكون  أن  االستفادة  شروط 

.  cnss األدنى لألجور ومصرح به لدى 

البرملان  التي قدمها  آلية االستفادة  إذن  وتبقى 
للتطبيق  أرضية  ذات  غير  االقتصادي...  للمجلس 
ــراء  األج كتلة  مــن   45،8٪ بــني  مــن  ألن  الشامل 
شغلهم  فقدوا   9،2٪ ،يوجد  اقتصاديا  الناشطة 
2020 التي كانت  2019 وحدها. فما بالك ب  يف 
اجتماعية  فواتير  من  أفرزته  ومــا  كورونا  سنة 
أنهكت  التي  السنة  هذه  العاملة.  الطبقة  أدتها 
فاألحرى  الكبرى  الرأسماليات  هشاشة  وكشفت 
ويعتمد  بنيويا  مترهل  تبعي  اقتصادي  نظام 
سواء  والبرجوازية  الباطرونا  محاباة  و  الريع  على 
االستثمارات  جلب  مببرر  األجنبية  أو  منها  احمللية 
الطريق  فتح  نحو  التوجه  هذا  لكن  والرساميل. 
احلقوق  حساب  على  يتم  األجنبي  الرأسمال  أمام 
والعمال  للعامالت  واالجتماعية  االقتصادية 
باهظة  اجتماعية  كلفة  وله  واملستخدمني/ات 
يستقيم  ولن  وعائالتها.  العاملة  الطبقة  تؤديها 
وطنية  تشريعية  مؤسسة  بتثبيت  إال  الــوضــع 
ــراد  واألف األســر  قــدرة  وتــراعــي  بقراها  مستقلة 
وليس مؤسسة صورية مرتشية  و االدخار،  العيش 

البرجوازية. جانب  إلى  وتصطف  حتابي 

وهنا  اآلن  معنية  غير  العاملة  الطبقة  ف  لهذا 
انتخابية  عملية  بأية  الــشــروط  هــذه  ظــل  ويف 
السياسي  للترافع  املستقل  حزبها  تتملك  لم  ما 
مصاحلها  عن  للدفاع  املستقلة  النقابية  واألداة 

االقتصادية.
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الزراعية العاملة  الطبقة 

لــلــقــطــاع الــفــالحــي  دعـــت اجلــامــعــة الــوطــنــيــة 
جعل  ــى  الـ لــلــشــغــل  ــي  ــرب ــغ امل لــالحتــاد  الــتــابــعــة 
ــا  ــوم ي  2021 ــوز  ــيـ ــولـ يـ  28 األربــــعــــاء  يــــوم 
حتت  الفالحي  القطاع  يف  والتضامن  لالحتجاج 
املطالبة  يف  ومتضامنون/ات  شعار«موحدون/ات 

العادلة« مطالبنا  وحتقيق  االلتزامات  بتنفيذ 
احلكومة  متلص  باستمرار  التذكير  اجل  ومن 
 2011 ابريل   26 اتفاق  تنفيذ  من  والباطرونا 
لألجر  األدنى  احلد  يف  املساواة  بتحقيق  القاضي 
وتطبيق  القطاعات  باقي  يف  بنظيره  الفالحي 

والتغطية  االجتماعي  الضمان  وتعميم  القانون 
املهنية  واألمراض  احلوادث  من  واحلماية  الصحية 
 2000 إلــى  للمعاش  األدنــى  احلــد  يف  والــزيــادة 
ورفض  النقابية  احلريات  واحترام  شهريا  درهم 
الــقــانــون  وملــشــروعــي  الــشــغــل  ملــدونــة  تــعــديــل  أي 
استقاللية  ــرب  ض وقــانــون  لــإضــراب  التكبيلي 
وجتديد  تأسيسها  يف  والتحكم  العمال  نقابات 
ــوم االحــتــجــاجــي  ــي ال هــيــكــلــتــهــا.كــمــا يــاتــي هـــذا 
ــال ضــحــايــا فــشــل مــشــاريــع  ــم ــع لــلــتــضــامــن مــع ال
وغيرها  وسوجيطا  صوديا  أراضي  على  الشراكة 
ــي الـــدولـــة ومـــع مــســتــخــدمــي املــكــاتــب  ــ ــن أراض م
يف  املناولة  وعمال  الفالحي  لالستثمار  اجلهوية 

. ع لقطا ا
لــلــقــطــاع  الــوطــنــيــة  ــة  ــع ــام اجل طــالــبــت  كــمــا   -
يوليوز   17 يف  مــؤرخــة  لها  رســالــة  يف  الــفــالحــي 
بالتدخل  باها  ايت  اشتوكة  إقليم  عامل   2021
ضحية  الريحاني  الرحمان  عبد  العامل  حلماية 
 « شركة  إدارة  طرف  من  العمل  من  التعسفي  الطرد 
واالختطاف  النقابي  انتماءه  بسبب  وورلد«  بيبر 

طرف  من  له  تعرض  الــذي  اجلسدي  واالعــتــداء 
للعمل  وإرجاعه  الشركة.  على  محسوبة  جهات 

ومعاقبتهم. املجرمني  ومتابعة 
البيضاء ابلدار  النظافة  عمال 

الــدار  جماعة  مقر  أمــام  اخلميس،  يــوم  احتج 

مت  الذين  النظافة  عمال  من  العشرات  البيضاء، 
بالقطاع،  اخلاص  التحمالت  دفتر  من  إقصاؤهم 
وااللتفات  إنـصـافـهـم  بـــضـــرورة  مـطـالـبـني 
احملتجون  االجــتــمــاعــيــة.وعــبــر  وضعيتهم  إلـــــى 
لوقفات  تتويجا  تأتي  التي  الوقفة  هذه  خالل 
”االستهتار“  رفــضــهــم  عــن  خــوضــهــا  مت  عــديــدة 
اجلماعي  املجلس  التفات“  و“عدم  مبصاحلهم 
النظافة  عـمـال  أن  على  وشـــددوا  مطالبهم،  إلى 
شـركـات  إشـــارة  رهــن  موضوعني  كانوا  الـذيـن 
على  البيضاء  ــدار  ـــ ال جماعة  عملت  النظافة 
مع  إبرامه  مت  الـذي  التحمالت  دفتر  من  إقصائهم 
الـقـطـاع. تدبير  بصفقة  فـازتـا  اللتني  الشركتني 
رئيسها  شخص  يف  اجلماعة  أن  هـــؤالء  وأكـــــد 
لتدبير  تقدميها  مت  التي  الوعود  عن  تراجعت 
التعويض  رأسـهـا  وعلى  االجتماعي،  امللف  هذا 
الـــذي  الـنـظـافـة  بــقــطــاع  الــعــمــل  أيــــــــام  عـــــن 
واحلــرمــان  عــديــدة  ســنــوات  فـيـه  قــضــوا 
كانت  والتي  بها  يتمتعون  كانوا  التي  املنحة  من 

احلياة. تكاليف  ثقل  من  تخفف 
ــون عــلــى مــواصــلــة  ــج ــت ــال احمل ــم ــع ال ــد  ــد أكـ وقـ
مطلبهم  حتقيق  حتى  االحتجاجية  حركتهم 
ومسؤول  جــدي  حــوار  وفتح  واملشروعة  العادلة 

املطلبي. ملفهم  حول 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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ابلقنيطرة والنظافة  الحراسة  عمال 
التعليمية  بــاملــؤســســات  واحلـــراســـة  الــنــظــافــة  عــمــال  نــظــم 
الوطنية  اجلامعة  ــواء  ل حتــت  املــنــضــوون  القنيطرة  مبديرية 
مقر  ــام  أم احتجاجية  وقفة  الدميقراطي  /الــتــوجــه  للتعليم 
عدم  على  احتجاجا   2021 يوليوز   19 اخلميس  يوم  املديرية  
القانونية  ملطالبهم  نيكوص«  »حياة  املشغلة  الشركة  استجابة 
إجبار  يف  ملسؤوليتها  اإلقليمية  املديرية  حتمل  وعدم  العادلة 
التحمالت  ودفتر  الشغل  مدونة  واحترام  تطبيق  على  الشركة 
العطل  يف  واحلـــق  لــألجــور  ــى  األدنـ ــد  احل ــرام  ــت اح املــقــدمــة  ويف 
والتصريح  والدينية  الوطنية  واألعياد  والسنوية  األسبوعية 
واحــتــرام  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  ــدى  ل بهم 
اإلضافية  الساعات  عن  والتعويض  القانونية  العمل  ساعات 

النقابية... احلريات  واحترام 
بسال التعلميية  ابملؤسسات  النظافة  عمال/ات 

التعليمية  باملؤسسات  النظافة  لعمال/ات  اإلقليمي  املكتب  قرر 

وقفة  تنظيم   2021 يوليو   16 يف  مؤرخ  له  بالغ  يف  سال  مبديرية 
احتجاجا  املديرية  مقر  أمام  يوليوز   19 يوم  انذارية   احتجاجية 
ال  إذ  هزالتها  رغم  العامالت  أجور  من  درهم   2000 قرصنة  على 
وعدم  والسالمة  الصحة  شــروط  وغياب  درهــم   1100 تتجاوز 
عن  اإلجباري  التامني  ومن  العائلية  التعويضات  من  االستفادة 
لدى  الكلي  التصريح  وعــدم  لألجر  احلــد  تطبيق  وعــدم  املــرض 
بدون  العامالت  وتشغيل  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
ليست  أعمال  يف  العامالت  واستغالل  إثبات  وثيقة  او  عمل  عقد 

األجور. مبتأخرات  التوصل  وعدم  مهامهن  من 

جزء  الرشقية  الجهة  يف  الصحي  الوضع  »تدهور 
ولحكومته  املخزين  للنظام  الالشعبية  السياسة  من 

الرجعية«
واسعة  احتجاجات  األخيرة  الشهور  يف  الشرقية  املناطق  تعرف 

تالسينت/  تاوريرت،  )جرسيف،  الشرقية  اجلهة  أقاليم  مبختلف 

اخلطير  بالتدهور  للتنديد  الدريوش...(  زايو،  فيجيج،  إقليم 
)غياب  الصحية  البنيات  ضعف  أو  غياب  نتيجة  الصحي  للوضع 
األطباء  غياب  أو  قلة  الدولية،  باملعايير  إقليمية  مستشفيات 
الــوحــدة  بعد  الــتــولــيــد،  وأطــبــاء  املختلفة  التخصصات   ذوي 
اخلاصة،   الصحية  املصحات  تزايد  السرطان،  داء  حملاربة  الطبية 
إلى  يؤدي  مما  الدقيقة...(  الطبية  والتجهيزات  األدوية  نقص 
املستشفى  إلى  مزرية  ظروف  يف  املرضى  نقل  بفعل  عديدة  وفيات 
للحاالت  السريع  التدخل  على  القدرة  وعدم  بوجدة،  اجلامعي 
االستهتار  يف  الوضع  والتمادي  هــذا  تفاقم  وأمــام  املستعجلة، 
الدميقراطي  النهج  فــإن  للكادحني،  خاصة  الصحية  باحلقوق 

يلي:  ما  العام  للرأي  يعلن  الشرقية  باجلهة 

املخزني  للنظام  الالشعبية  للسياسات  واستنكاره  إدانــتــه   
الــعــمــومــيــة، وحتــويــل  الــصــحــة  الــرجــعــيــة يف مــيــدان  وحــكــومــتــه 
اخلــدمــات  ــالء  وغ اخلــوصــصــة  تشجيع  عبر  سلعة  ــى  إل الصحة 
للعمال  بالنسبة  فأحرى  الوسطى  الطبقات  بالنسبة  الصحية 

العمومية. للصحة  املنهج  واإلهمال  والكادحني 

باحلق  املطالبة  اجلماهيرية  النضاالت  مختلف  مع  تضامنه   
حقيقية  مستشفيات  وتوفير  الكاملة  العمومية  الصحة  يف 

وفيجيج وجرسيف... تادجيت  وبني  تالسينت  يف  ومتخصصة 

ومطالبها  الصحية  الشغيلة  بنضاالت  املباالة  لعدم  استنكاره   
الصحية. اخلدمات  بتحسني  املتعلقة 

إلى  واحلية  والدميقراطية  التقدمية  القوى  ملختلف  مناداته   
باحلق  املطالبة  اجلماهيرية  النضاالت  مع  تضامن  عملية  أوسع 

الشرقية. اجلهة  بأقاليم  اجليدة  العمومية  الصحة  يف 
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األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية

 سكان مدينة إميوزار كندرو ساكنة دوار العيايشة 
ابلهسول تحتجان من اجل حقهما يف املاء

سكان مدينة إميوزار كندر و فالحيها الصغار و كادحاتها و كادحيها نظموا 
املاء، و خصوصا مياه عني  وقفة ثم مسيرة احتجاجية للدفاع عن حقهم يف 
السلطان التي تعتبر مصدرا ملياه الشرب و السقي، و مصدرا جلاذبية املنطقة 
سياحيا و معاشيا . هذا احلق  مت تفويته إلحدى الشركات االحتكارية  وفق 
دفتر حتمالت مع املجلس اجلماعي شكل مسا خطيرا بحقوق الساكنة يف املاء. 

الفرع  املدينة و مبؤازرة  النضالي هذا مت تنظيمه من طرف شباب  الشكل 

للنهج  احمللية  والكتابة  بصفرو  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  احمللي 
الدميقراطي بصفرو و فعاليات أخرى.

 هذا يف الوقت نفسه الذي تروي  ساكنة دوار العيايشة بالسهول بحرقة 
معاناتها مع املاء الشروب صارخة.

»..املاء معندانش و حنا مكرفصني«

وقفة احتجاجية للعائالت املرشدة بدوار اوالد عبو امام 
عمالة اقلمي مديونة

مديونة  اقليم  بعمالة  عبو  اوالد  بدوار  املشردة  االسر  من  مجموعة  نظم 
حلول  بايجاد  مطالبني  العمالة  امام  احتجاجية  وقفة   27-7-2021 يوم 
ناجعة لتشريدهم وسيستمرون يف االحتجاج حتى نيل مطالبهم وقد ازرتهم 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  عن  والنواحي  مديونة  القليم  احمللية  اللجنة 

االنسان بالبرنوصي.

الدولة  بشدةاذعان  فيه  ادانت  بيانا  اصدرت  اللجنة  ان  باالشارة  جدير 

اال  اليهمها  التي  العقارية  للمافيا  والعماالت  اجلهات  يف  ميثلها  ومن  املغربية 
احلصول على االراضي دون االهتمام  للوضعية التي تصبح عليها هذه االسر 

بعد تشريدها ورميها للشارع 

إعتصام ابعة املنتوجات التقليدية بعني فيتال إفران
نفذه  الذي  اإلعتصام  أزرو  فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تواكب 
الغير  و  الفجائي  القرار  بعد  إفران  فيتال  بعني  التقليدية  املنتوجات  باعة 
املنتجع  باملدينة،  اخر  مكان  اي  دون  فقط  فيتال،  عني  منتجع  بإغالق  مبرر 
مبرر  اي  تقدمي  دون  هذا  املفقرة،  العائالت  من  العديد  رزق  مورد  يعد  الذي 
او اي حل أو تعويض للعائالت املتضررة ،حيث صرح املتضررون لفرع اجلمعية 
حني  الى  إفــران  عمالة  مقر  أمــام  مفتوح  اعتصام  يف  للدخول  استعدادهم 

ايجاد حل ملشكلتهم و رفع احلكرة و احليف الذي طالهم. و إذ تعتبر اجلمعية 
املغربية حلقوق اإلنسان هذا اإلستهتار بأرزاق األسر  و التغاضي عن وضعهم 
يراعي  حل  وإيجاد  العاجل  بالتدخل  املسؤولني  تطالب  فإنها  اإلجتماعي 

مصالح هذه األسر بعيدا عن سياسة التمييز و الزبونية.

تداعيات الوابء عىل أوضاع الكادحني
تعرف بني مالل ارتفاعا ملحوظا يف عدد حاالت اإلصابة بداء كورونا ، يف 
غياب تكفل طبي حيث يعاني  املستشفى امليداني من عجز يف استقبال جميع 
احلاالت احلرجة ) متت معاينة امرأة تفترش األرض خارج املستشفى امليداني( 
اكتظاظا  بكوفيد  اخلاصة  املخبرية  التحاليل  قسم  يعرف  أخرى  جهة  من   .
كبيرا مما يدفع بعض احلاالت إلى اللجوء إلى احد املختبرات اخلاصة علما 
مما  اخلاص   واملختبر  اإلقليمي  املستشفى  يف  نفسها  هي  االختبار  تكلفة  أن 
تفوت  التحاليل  تكلفة  ارتفاع  إن   . الصحة   لقطاع  الفعلية  اخلوصصة  يؤكد 
مما  وضعهم  تفاقم  إلى  يؤدي  مما  الكشف  فرصة   املصابني  من  العديد  على 
يفرض توفير التحاليل مجانا للجميع . املثير للقلق هو وجود حاالت ايجابية 
يف صفوف األشخاص الذين تلقوا العالج مما يطرح جملة من التساؤالت حول 

فعالية اللقاحات ومصداقية التحاليل املخبرية.

اخلاصة  املصحات  بعض  تلج  التي  احلاالت  بعض  إلى  كذلك  اإلشارة  جتب 
التي تهمها  باثمنة باهضة تؤكد جشع هذه  تفرض عليها إجراء صور أشعة 

األرباح قبل األرواح.

من جانب آخر يالحظ  مؤخرا اكتظاظ يف مراكز التلقيح ) املركز الصحي 
لصحة  حفظا  للعملية  أكثر  تنظيما  يستدعي  مما  منوذجا(   حمدان  بأوالد 

وكرامة املواطنني.
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هدم دور الصفيح يف غياب »البديل« يفاقم معاانة أرس 
يف »عني حرودة«

واقع مؤلم تعيشه مجموعة من األسر على مستوى جماعة عني حرودة، 
ضواحي مدينة احملمدية، التي وجدت نفسها يف أزمة خانقة جراء هدم دورها 
جنان  بـ”مشروع  منها  ستستفيد  التي  األرضية  البقع  منحها  دون  الصفيحية 

زناتة” لبناء مساكن الئقة.

عني  بجماعة  الصفيح  دور  من  ترحيلهم  مت  الذين  من  أسر  صــارت  فقد 
يضاعف  ما  عديدة،  ألشهر  للكراء  اضطرارها  جراء  مالية  ضائقة  يف  حرودة 
أزمتها املادية ويجعل أوضاعها أسوأ مما كان عليه احلال داخل “البراريك”.

ابراهيم، املتحدر من دوار مزاب، كان يعتقد أن هدمه “البراكة” التي كانت 
بجنان  شقة  إلى  أسرته  رفقة  ينتقل  بعدما  نعيم  إلى  حياته  سيحّول  تأويه 
زناتة، لكن الوضع صار بالنسبة إليه أسوأ وأصبحت معه حياته جحيما وباتت 

معاناته ال تطاق.

احملاذية  الشالالت  بجماعة  شقة  يكتري  وهو  مدة  منذ  إنه  الرجل  قال   
جلماعة عني حرودة، دون أن تقدم الشركة املكلفة على إجراء عملية القرعة 
لسحب املستفيدين من بقع مشروع جنان زناتة، وبالتالي استصدار التراخيص 

والشروع يف البناء.

املادية، حيث تنضاف  أزمته  القرعة يفاقم  وأضاف أن عدم تسريع إجراء 
تكاليف الكراء إلى تكاليف عيد األضحى والدخول املدرسي.

إقليم  عامل  رأسها  وعلى  املختصة،  السلطات  مراسلة  إلى  الرجل  وجلأ 
املتعلقة بدوار مزاب قصد  والتوثيق  القرعة  احملمدية، لطلب تسريع عملية 

االستفادة من إعادة اإليواء.

يتلقى  فيما  الشهر،  يف  درهم  بألفي  شقة  يكتري  أنه  إلى  رسالته  يف  وأشار 
مبلغا شهريا يصل إلى 3 آالف درهم، ناهيك عن كون زوجته مصابة بسرطان 

الرئة وسرطان الرحم، يتكلف احملسنون بدعمه يف عالجها.

القرعة  عملية  لتسريع  التدخل  السلطات  املعنيني  من  عــدد  ويناشد 
كاهلهم،  أثقل  الذي  الكراء  عبء  عنه  يخففوا  حتى  البناء  رخص  ومنحهم 

خصوصا وأن الوضعية االجتماعية لغالبيتهم متردية.

وطالب الفاعل اجلمعوي رشيد قبالني شركة التهيئة زناتة بتسريع وتيرة 
إجراء قرعة االستفادة من البقع لفائدة املرحلني من دور الصفيح، لتجنيبهم 

أزمات مادية ال طاقة لهم بها.

مبلف  مشاكل  وجود  حال  يف  “مطالبة  املذكورة  الشركة  إن  قبالني،  وقال 
األسر  تشريد  لتفادي  الهدم،  عملية  قبل  بذلك  بإخباره  املستفيدين  أحد 

ودفعها إلى الكراء أشهرا عديدة يف ظل وضع مادي ال يسمح لها بذلك”.

“ضعيفة  املشروع،  هذا  يف  للمستفيدين  االجتماعية  املواكبة  أن  وأضاف 
مقارنة مع الوعود التي مت تقدميها”.

إقلمي صفرو يحتج من أجل املاء.
بإقليم  الشعبية  جماهيرها  ومفقرة  مهمشة  مناطق  عدة  سكان  يخوض 
صفرو احتجاجات من أجل احلق يف املاء. وهي احتجاجات ليس األولى من 
الصدد  املرفوع من طرف جمهور احملتجني. ويف هذا  املطلب  و طبيعة  نوعها 
احتجاجية  وقفة   2021 يوليوز   18 األحد  يوم  كندر  إميوزار  سكان  نظم 
واجتهت  السبيل  جنان  من  انطلقت  شعبية/احتجاجية  مسيرة  تلتها  كبيرة 
خاللها  مــن  ،عبر  الباشوية  ــام  أم وانتهت  الترابية  اجلماعة  مقر  نحو 
اجلوفية  للمياه  املكثف  االستغالل  من  تدمرهم  و  سخطهم  عن  احملتجون 
التي  الفالحية  الضيعات  وكذلك  االحتكارية  الشركات  إحدى  طرف  من 
لسقي  املخصص  املــاء  من  حصتهم  يحترمون  ال  كــبــارا،  فالحون  ميلكها 
السلطان  عني  منطقة  تزود  التي  املائية  الفرشة  على  أثر  ،مما  ضيعاتهم 
الصغار  الفالحني  استقرار  يف  جهة  من  تساهم  التي  و  السطحية  باملياه 
باملنطقة و تساهم كذلك يف االنتعاش السياحي احمللي خالل فترة الصيف. 
اجتماعيا  احمللية  قضاياهم  عن  للدفاع  محلية  تنسيقية  السكان  أفرز  وقد 
أنها  ،إال   2021 يوليوز   25 األحد  يوم  أخرى  لوقفة  ودعت  واقتصاديا، 
دون  حــال  رهيب  و  مكثف  قمعي  بإنزال  ثم  والرهيب  بالتهديد  قوبلت 
املنزل  )دائرة  مطرناغة  سكان  نظم  األسبوع  نفس  يف  و  وباملوازاة  تنظيمها. 
هو  و  السبب  لنفس  اجلماعة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  صفرو(  بإقليم 
ممثلي  بني  بلقاء  انتهت  الشرب،  و  السقي  مياه  يف  امللحوظ  و  احلاد  النقص 
السلطات املخزنية واجلماعاتية من جهة و ممثلي احملتجني من جهة أخرى، 

املشكل )حسب تعبيره(. إلى ترتيب اإلجراءات لتجاوز  خلصت 

اخلوف  وقع  على  النواحي  و  الواتة  و  يازغة  بني  منطقة  تعيش  و  هذا 
»سد  إلقامة  الضخم  املشروع  ،بسبب  املاء  يف  حقهم  و  ملكيتهم  مستقبل  من 
مداز« ،و الذي سيتنقل مياهه إلى الضيعات و اإلقطاعيات الكبرى اململوكة 

مكناس. و  الضويات  نواحي  الكمبرادورية  للدينصورات 

للتذكير فقط، لقد سبق لسكان هرمومو ان نظموا احتجاجا شعبيا توج 
2017،كما نظم كل من سكان موجو و س  باعتصام ببهو مقر اجلماعة سنة 
والشرب،  السقي  ماء  قلة  بسبب  احتجاجية  مسيرات  عدة  واملنزل  حلسن 
األمطار  و  الثلوج  تغذيها  غنية  مائية  بفرشة  يتمتع  صفرو  إقليم  أن  رغم 
وأهمها  وأكبرها  باإلقليم  احمليطة  اجلبال  على  سنة  كل  تتهاطل  التي 
و عني تيمدرين  و يفرحوعني سبو  و يفر  )أفرگاغ  جبل بويبالن وضايات 
الرأسمال  جشع  أن  إال  أگــاي....(  وواد  الشالالت  الرگراگو  عوينات 
اجلماعيني  املسؤولني  صمت  ثم  الصناعي،  حتى  إليه  وأضيف  الفالحي 
ملا  للبرجوازية  املنحاز  التوجه  ،وكذلك  واحملليني  اإلقليميني  واملخزنيني 
فالحيه  و  الفقر  املغربي  الشعب  مبصالح  سيذهب  أخضر«  يسمى«مخطط 

املجهول. املعاشيني نحو  و  الصغار 

لإشارة فإن املعارك النضالية التي خاضتها و ما زالت تخوضها جماهير 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  مكاتب  من  ومدعومة  مـــؤازرة  كانت  اإلقليم 

 .2021 2008 وإلى حدود يوليوز  اإلنسان بصفرو و اإلقليم منذ 
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الجرعة  تعارض  العاملية  الصحة  منظمة   :Covid-19 لقاح 
مساعدة  ويجب  »األولوية«  ليس  وتعتربها  املحمتلة  الثالثة 

للتطعمي. اللقاح  يف  نقصا  تعاين  اليت  الشعوب 
يجب   ، صحفي  مؤمتر  يف   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  للمدير  وفًقا 
املنخفضة  التغطية  ذات  البلدان  إلمداد  األولوية  إعطاء  املختبرات  على 
اللقاح  من  محتملة  ثالثة  جرعة  إنتاج  على  التركيز  من  بداًل  للتطعيم 

.19  - ضد كوفيد 

تكتسب   ، األخيرة  األيــام  يف  النغمة.  ترفع  العاملية  الصحة  منظمة 
خاصة   ، زخًما  ضعًفا  األكثر  لألشخاص  اللقاح  من  ثالثة  جرعة  فرضية 
ثالثة  جرعة  إلى  »سنحتاج  كاستكس  جان  الوزراء  رئيس  وقال  فرنسا.  يف 

يضعف«. املناعة  جهاز  ألن 

وطرائق  تنفيذ  على  أيًضا  األخرى  الغربية  الدول  من  العديد  تعمل 
وبائية  موجة  شبح  دلتا  متغير  فيه  يثير  سياق  يف  املعزز  احلقن  هــذا 
أدهانوم  تيدروس   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  عارض  رابعة. 
هذا  مثل  بشدة   ، يوليو   12 االثنني  يوم  صحفي  مؤمتر  يف   ، غيبريسوس 

اإلجراء.

التطعيم يوفر مناعة  أن  البيانات  لنا  ، ُتظهر  الوقت احلالي  : »يف  معلقا 
Covid-19 اخلطير والقاتل. من اآلن فصاعًدا ، يجب  دائمة ضد فيروس 
وحماية«.  جرعة  أي  يتلقوا  لم  الذين  أولئك  لتطعيم  األولوية  تكون  أن 
لتوريد  األولوية  يعطيا  أن  ينبغي  ال  وفايزر  »موديرنا  أن  على  ويصر 
التطعيم  تغطية  فيها  تكون  التي  البلدان  يف  للمناعة  كمعززات  اجلرعات 
كوفاكس  لتزويد  جهدهم  قصارى  يبذلوا  أن  منهم  »نحتاج  نسبًيا«.  عالية 
الدخل  ذات  والبلدان  إفريقيا  يف  اللقاحات  بتحصيل  املعني  العمل  وفريق 

واملتوسط«. املنخفض 

التقسيم  فيه  يستمر  وقت  يف  منطقي  خروج  و  سديدا  موقفا  ويعتبر 
من  االتساع  يف   الهوة  تستمر  و  عادل  غير  بشكل  واجلنوب  الشمال  بني 
فقط   1٪  ، بالفعل  تناولها  مت  جرعة  مليار   3.3 بني  من  التطعيم.  حيث 
أكثر  أن  حني  يف  لوموند.  تتذكر  كما   ، البلدان  أفقر  يف  الواقع  يف  كانت 
الواليات  يف  األقل  على  واحدة  جرعة  بالفعل  تلقوا  قد  السكان  نصف  من 
سكان  من   30٪ عن  قلياًل  يزيد  ما  أن  إال   ، األوروبــي  االحتاد  أو  املتحدة 
ننظر  عندما  أهمية  أكثر  املساواة  عدم  إن  تلقوها.  قد  اجلنوبية  أمريكا 
األفارقة  السكان  من  فقط   ٪  2 إن  يقال  أفريقيا.  وخاصة  آسيا  إلــى 

بالفعل. محصنون 

الوقت  يف   - تعارض  هيئة  أول  ليست  العاملية  الصحة  منظمة  أن  كما 
عارضت   ، املاضي  األســبــوع  نهاية  يف  الثالثة.  اجلرعة  مبدأ   - احلالي 
وكتبت  للرفض.  حد  وضع  ملحوظ  بشكل  األمريكية  الصحية  السلطات 
بشكل  األمــراض  على  السيطرة  ومركز  األمريكية  والــدواء  الغذاء  إدارة 
إلى  يحتاجون  ال  بالكامل  تطعيمهم  مت  الذين  »األمريكيون  مشترك: 
األدلــة  يف  نقًصا  هناك  أن  معتقدين   ، الــوقــت«  هــذا  يف  مــعــززة  جرعة 

لعلمية. ا

كبري«  »احمتال  من  تحذر  العاملية  الصحة  منظمة 
خطورة« أكرث  تكون  »رمبا  جديدة  ملتغريات 

»االحتمال  من  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة  الطوارئ  جلنة  حذرت 
أكثر  يكون  ــا  »رمب  ، كــورونــا  فــيــروس  مــن  جــديــدة  ــواع  أن لظهور  الكبير« 

خطورة«.

، إلى أن »الوباء لم ينته بعد« ، مضيفني: »هناك  وأشار هؤالء اخلبراء 
تكون  رمبا  للقلق  مثيرة  جديدة  متغيرات  وانتشار  لظهور  كبير  احتمال 
من  بالفعل  املدرجة  تلك  من   ،« للسيطرة  صعوبة  أكثر  وحتى  خطورة  أكثر 

املتحدة. األمم  وكالة  قبل 

مزعجة متغريات   4 هناك 
الطوارئ  حالة  إعالن  من  شهًرا   18 بعد  مقلقة.  احلديثة  »االجتاهات 
يواصل  والفيروس  الفيروس  مطاردة  نواصل   ، العامة  للصحة  الدولية 
إفادة  خالل  حسني  ديدييه  الفرنسي  اللجنة  رئيس  قال   ،« مطاردتنا 

. صحفية

مزعجة:  متغيرات   4 العاملية  الصحة  منظمة  تسرد   ، احلالي  الوقت  يف 
، الذي مت  Delta. ينتشر متغير دلتا  و   Gamma و  Beta و   Alpha
العالم  أنحاء  جميع  يف  جًدا  عالية  بسرعة   ، الهند  يف  مرة  ألول  إدراجه 
إنها أكثر عدوى بكثير من غيرها  الوباء بقوة.  مما يتسبب يف عودة ظهور 
بشكل  احلماية  يف  استمرت  لو  حتى  قلياًل  للقاحات  مقاومة  أكثر  فهي   ،

والوفيات.  Covid-19 جيد من أخطر حاالت 

رئيسيتني:  توصيتني  قدمت  اللجنة  أن  على  حسني  البروفيسور  شدد 
مبررات  ذات  مبادرات  اتخاذ  وعدم  للقاحات  العادل  الوصول  عن  الدفاع 
اقترحته   ،  Covid لـ  مضاد  لقاح  من  ثالثة  جرعة  مثل  قليلة  علمية 

.Pfizer / BioNTech بشكل خاص مجموعة 

اللقاحات  إلى  العادل  الوصول  عن  كلل  بال  الدفاع  »نواصل  أن  يجب 
اجلرعات  تقاسم  تشجيع  خالل  من  العالم  يف  للقاحات  العادل  والتوزيع 
وزيادة  التكنولوجيا  ونقل  الفكرية  امللكية  حقوق  وحترير  احمللي  واإلنتاج 

هذه  كل  لتنفيذ  الــالزم  التمويل  وبالطبع  اإلنتاجية  القدرات  أهمية 
يف  للصحة  السابق  العام  املدير   ، حسني  البروفيسور  عدد   ،” األنشطة 

فرنسا.

اللقاح يف  املساواة  عدم 
منظمة  قبل  من  شهور  منذ  اللقاحات  يف  املــســاواة  عــدم  استنكار  مت 
عندما  منه.  املتضررة  والبلدان  احلكومية  غير  واملنظمات  العاملية  الصحة 
الغالبية العظمى  أو االحتاد األوروبي إلى تطعيم  تهدف الواليات املتحدة 
تصل  بالكاد  حرماًنا  األكثر  البلدان  فإن   ، املقبلة  األسابيع  يف  سكانها  من 

احملميني. سكانها  من   1٪ إلى 

عن  تنحرف  أال  الضروري  »من  أنه  أيًضا  يعتقد  حسني  ديدييه  لكن 
املبادرات التي ميكن أن تزيد من عدم املساواة يف احلصول على اللقاحات« 
 ، اليوم  بينما   ،« ثالثة  جرعة  أو  معززة«  »بجرعة  التوصية  خالل  من   ،
املستوى  على  الوضع  إلى  نظرنا  إذا  حًقا  العلمية  البيانات  تبرر  ال   ، نعم 

.« العاملي 

        تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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الصحية  الطوارئ  حالة  تجديد  يقوم  املغرب   :-19 كوفيد 

2021 10 سبمترب  حىت 

 27 الثالثاء  يــوم  املجلس  يف  املنعقدة   ، التنفيذية  السلطة  قــررت 
سبتمبر   10 حتى  الصحية  الطوارئ  حالة  متديد   ، بالرباط   2021 يوليو 

حكومي. مصدر  من   Le360 علمت  حسبما   ،

 ،  27/7/2021 املــوافــق  الثالثاء   ، واعتمد  احلكومة  مجلس  درس 
الطوارئ  حالة  سريان  فترة  مبد  الداخلية  وزير  قدمه  مرسوم  مشروع 

.-19 كوفيد  اإلقليم.  عموم  يف  الصحية 

مكافحة  سياق  يف  املتخذة  اإلجــراءات  وكفاءة  فعالية  ضمان  أجل  من 
انتشار هذا الوباء ، فإن مشروع املرسوم هذا ميدد حالة الطوارئ الصحية 

.2021 سبتمبر   10 حتى  الوطني  التراب  أنحاء  جميع  يف 

عن  املسؤولة  احلكومية  للسلطة  يحق   ، هذا  املرسوم  مشروع  مبوجب 
املناسبة على  اتخاذ جميع اإلجراءات   ، الوبائي  الوضع  ، يف ظل  الداخلية 
واحملافظات  احملافظات  ووالة  املناطق  والة  أن  حني  يف   ، الوطني  املستوى 
مستوى  على  الــالزمــة  التنفيذية  التدابير  جميع  اتخاذ  على  ــادرة  ق
العامة. أكثر للحفاظ على نظام الصحة  أو  أو بلدية  أو مقاطعة  محافظة 

27 حالة وفاة و  9428 إصابة جديدة   : املغرب 

مت  إنــه   ،  2021 يوليوز   28 األربــعــاء   ، املغربية  الصحة  وزارة  قالت 
)كوفيد  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   9428 إجمالي  تسجيل 
وقالت  املاضية.  ساعة   24 الـ خالل  املغرب  يف  تعايف  حالة   1766 و   )-19
ألول  اللقاحات  عدد  إن   -19 كوفيد  حالة  عن  اليومية  نشرتها  يف  الوزارة 
)اجلرعتني  بالكامل  امللقحني  عدد  بلغ  بينما   ،  12971.479 بلغ  مرة 

.10015447 والثانية(  األولى 

597876 منذ أول  التقرير اجلديد يرفع إجمالي عدد اإلصابات إلى 
املتعافني  عدد  وارتفع   .2020 مارس  يف  املغرب  يف  عنها  اإلبالغ  مت  حالة 
فقد   ، للوفيات  بالنسبة  أما   .92.1٪ شفاء  مبعدل  أي   ،  550882 إلى 
تسجيل  مع   ،  )1.6٪ إماتة  )حالة   9665 إلى  لها  اإلجمالي  العدد  ارتفع 

27 حالة وفاة جديدة.

بلغ عدد احلاالت احلرجة  37329 بينما  النشطة  وبلغ عدد احلاالت 
باإلضافة  االصطناعي.  التنفس  حتت   420 منها  حالة   810 احلرجة  أو 

.25.6٪ ، بلغ معدل إشغال أسرة اإلنعاش  إلى ذلك 

لقاح من  ألف   300 من  املتحدة تتربع أبكرث  الوالايت 

للمغرب جونسون  آند  جونسون  رشكة 

آمن  لقاح  ألف   300 بأكثر من  24 يوليوز  يوم  املتحدة  الواليات  تبرعت 
ملنظمة  التابع   COVAX خالل  من  للمغرب   19  - كوفيد  لفيروس  وفعال 
 ، للقاحات  العادل  التوزيع  لضمان  عاملية  مبادرة  وهي   ، العاملية  الصحة 

املغرب. يف  املتحدة  الواليات  سفارة  بحسب 

 Johnson يتم إنتاج هذه اللقاحات من قبل شركة األدوية األمريكية
وقالت  الكامل.  للتلقيح  واحدة  حقنة  سوى  تتطلب  وال   & Johnson

سفارة الواليات املتحدة يف املغرب »هذا يعني أن هذا التبرع سيوفر ألكثر 
يساهم  قد  مما   -19 كوفيد  ضد  الكاملة  احلماية  مغربي  ألف   300 من 
فور  مغربية  شابة  توفيت  أنه  غير  الوباء«  على  السيطرة  يف  كبير  بشكل 
املغربية  الصحة  وزارة  اعلنت  و  اند جونسون  لقاح جونسون  تلقيها جرعة 
استمرار  رغــم  أخــرى  جهة  من  و  الشابة  مــوت  يف  للتحقيق  فتحها  عن 
من  اتخاذها  مت  التي  اإلجــراءات  من  مجموعة  أن  غير  التطعيم  عملية 
بشكل  اإلصابات  أرقام  رفع  يف  كبير  بشكل  ساهم  املغربية  احلكومة  طرف 

مقلق. و  صاروخي 

يف  إلزامًيا  صحًيا  ترصيًحا  تقدمي  إلزامية   : إيطاليا 
العامة األماكن  من  العديد 

يف   ، اإليطاليون  يسميه  كما   ، األخــضــر«  »اجلــواز  طلب  اآلن  سيتم 
العديد من األماكن العمومية ، مبا يف ذلك عند مدخل الصاالت الرياضية 

املطاعم. ، وكذلك داخل  التجارية  املعارض  أو  املتاحف  أو  املالعب  أو 

 200 أو   ، أوروبا  يف  البالغني  نصف  أن  األوروبية   املفوضية  أعلنت  وقد 
السريع  التطور  لكن   ،  Covid-19 ضد  تطعيمهم  يتم   ، شخص  مليون 
مع  الــقــارة.  يف  الطبيعية  احلياة  إلــى  العودة  بعرقلة  يهدد  دلتا  ملتغير 

الزمن. مع  سباق  استمرار 

من  اعتباًرا  إلزامي  صحي  تصريح  إدخال   ، اإليطالية  احلكومة  وأعلنت 
انتشار  وقف  أجل  من  املغلقة  األماكن  من  العديد  إلى  للوصول  غشت   6
اإلجراء  على  الوزراء  مجلس  وافق  أن  بعد  الوزراء  رئيس  وأوضح  الوباء. 
مع  أنشطتهم  مبواصلة  لإيطاليني  للسماح  أداة  هي  الصحة  بطاقة  »إن 

بالعدوى«. املصابني  األشخاص  بني  أنفسهم  على  العثور  عدم  ضمان 

مطلوبة  البطاقة  هــذه  ستكون   ، واملطاعم  احلــانــات  إلــى  باإلضافة 
السينما  ودور  واملتاحف  الرياضية  والقاعات  السباحة  حمامات  لدخول 
لألحداث  أيًضا  مطلوًبا  سيكون  األلعاب.  غرف  إلى  باإلضافة  واملسارح 
التي   ، واملــؤمتــرات  واملعارض  والعروض  املوسيقية  واحلفالت  الرياضية 
النوادي  ستظل  التلوث.  ومصادر  التجمعات  على  خاص  بشكل  تساعد 
دعم  على  سيحصل  القطاع  هذا  لكن   ، آخر  إشعار  حتى  مغلقة  الليلية 

عام.

إصـــداره  وسيتم   ، اجلــزيــرة  شبه  يف  األخــضــر«  »املــمــر  عليه  ُيطلق 
اجلرعة  تلقوا  والذين   ، اللقاح  من  كاملة  جرعات  تلقوا  الذين  لألشخاص 
حصلوا  الذين  ألولئك  أو   ،  Covid-19 من  تعافوا  والذين   ، فقط  األولى 
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السابقة. ساعة  واألربعني  الثمانية  داخل  سلبي  اختبار  على 

كااتلونيا يف  التجول  حظر  متديد  مت    : إسبانيا 

منطقة  من  كبير  وجزء  برشلونة  يف  املفروض  التجول  حظر  متديد  مت 
والساعة  1 صباًحا  الساعة  إسبانيا( بني  السياحية )شمال شرق  كاتالونيا 
6 صباًحا ملدة أسبوع يف محاولة للحد من الزيادة احلادة يف العدوى. دخل 
الذي   ، التجوال هذا  ، ومت متديد حظر  املاضي  التنفيذ يوم اجلمعة  حيز 
تدهور  بسبب  املقبل  اجلمعة  يوم  حتى   ، أيام  سبعة  ملدة  مرة  ألول  صدر 
حيث   ، املنطقة  يف  السيطرة  نطاق  خارج  يزال  ال  والذي   ، الصحي  الوضع 
100 ألف ساكن خالل العام  1239 حالة لكل  بلغ معدل اإلصابة أكثر من 

املاضية. يوًما  عشر  األربعة  اجلاري. 

طلبته  الذي  التمديد  هذا  كاتالونيا  يف  العليا  العدل  محكمة  وأجازت 
تضم  بلدية   165 اإلجراء  بهذا  تأثرت   ، املجموع  يف  اإلقليمية.  السلطات 
من  أربعة  من  أكثر  أي   ، برشلونة  ذلــك  يف  مبا   ، نسمة   5000 من  أكثر 

املاضي. األسبوع 

 ، الدولي  السفر  على  قيوًدا  املتحدة  الواليات  تفرض  العالم:  حول 
للتخفيف. هولندا  وتتجه 

، فإن السلطات األمريكية »حتافظ  بسبب االنتشار السريع ملتغير دلتا 
املعاملة  طلبات  من  الرغم  على   ، املرحلة«  هذه  يف  احلالية  القيود  على 

اخلصوص. وجه  على  األوروبي  االحتاد  من  باملثل 

 Covid-19 تلوث  من  جديدة  موجة  تهدد   ، الصيف  موسم  قلب  يف 
تقريًبا.  بأكمله  الكوكب   - عدوى  األكثر  متغيراته  خاص  بشكل  ولكن   -

اإلصابات  من  عــدد  أكبر   ، املاضية  ساعة   24 ـــ ال خــالل   ، العراق  وسجل 

بحسب   ،  2020 آذار  يف   ، الوباء  انتشار  بداية  منذ  يسجله  اجلديدة 
الصحة. وزارة  بيانات 

الوضع  أن   ، ، عثمان ديا  العامة  الوطني ملؤسسات الصحة  املدير  وأوضح 
داكــار  العاصمة  يف  واملستشفيات   ، بسرعة  يتدهور  أيًضا  السنغال  يف 
٪99«. الطاقم الطبي »متعب  ، مع نسبة إشغال تقارب  التشبع  »قريبة من 
 ، الشديد«  اإلقبال  بسبب  »غارقة  الفحص  معامل  أن  كما   ، ومنهك«  جدا 
الوزارة  ، كما أسندت  للمسافرين«  بها وكذلك  املشتبه  فضال عن »احلاالت 

. للصحة

 4.16 الوابء أكرث من  ، قتل  العامل  أنحاء  يف جميع 
 2019 ديمسرب  هناية  منذ  مليون 

الصحة  منظمة  وتقدر   ، مؤكدة  إصابة  مليون   194 من  أكثر  على   
العاملية )WHO( أن حصيلة الوباء ميكن أن تكون أعلى مبرتني إلى ثالث 

رسمًيا. محدد  هو  مما  مرات 

هولندا  يف  السفر  قيود  بشأن  متباينة  اسرتاتيجيات 
املتحدة والوالايت  برازافيل  والكونغو 

أعلنت هولندا يوم االثنني عن تخفيف   ، الصحي  الوضع  خالًفا لتطور 
 ، األوروبــي  االحتاد  دول  جميع  إلى  بالسفر  أخرى  مرة  والسماح  القيود 
العام  املعيار  على  بناًء   ، الهولنديني  على  محظوًرا  منها  العديد  ظل  والتي 

معدل. لإصابة. 

، »لن يتم إعطاء رأي  الثالثاء  إنه اعتباًرا من يوم  وقالت وزارة الصحة 
بعد  ينتشر  لم  الذي  القلق  من  جديد  نوع  لديها  التي  للدول  إال  سلبي 
تزيد  الذين  املسافرين  على  سيتعني   ، غشت   8 من  واعتباًرا  هولندا«.  يف 
من  هولندا  إلى  العودة  قبل  سلبي  اختبار  إجراء  عاًما   12 عن  أعمارهم 

البلدان. تلك 

األيام  متعددة  املهرجانات  حظر  متديد  احلكومة  أعلنت   ، املقابل  يف 
املهرجانات  من   2021 إصدارات  إلغاء  مت  لذلك   . شتنبر  من  األول  حتى 
و   Mysteryland و   Lowlands مثل  عاملًيا  املعروفة  املوسيقية 
املتوقع  من  غشت.  يف  عقدها  املقرر   ،  Down the Rabbit Hole

للفورموال  الهولندي  الكبرى  اجلائزة  سباق  عقد  بشأن  قرار  اتخاذ  أيًضا 
13 غشت. أوائل سبتمبر يف  1 يف زاندفورت يف 

مسؤولي  برازافيل  الكونغو  يف  السلطات  أبلغت   ، ذلك  من  العكس  على 
اخلطوط اجلوية الفرنسية أنها لم تعد ترغب يف توقف الرحالت اجلوية 
الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية  عاصمة   ، كينشاسا  يف  بالدهم  وإلى  من 
خلطر  السكان  تعريض  »عدم  إلى  يهدف  الطلب  هذا  إن  احلكومة  وقالت 
املتداولة«  املتغيرات  من   84٪« ميثل  الذي  دلتا  متغير  سيما  ال   ، التلوث« 

الدميقراطية. الكونغو  جمهورية  يف 
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 أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين

  بيان تنديدي ابملنع الذي طال الوقفة االحتجاجية 
امام سجن عكاشة

مرة اخرى تابى اجلهات املسؤولة ممثلة يف السلطة 
االمنية  بالقوات  معززة  السبع  عني  مبنطقة  احمللية 
اال االستمرار  من بوليس وقوات مساعدة ومخبرين 
يف انتهاك كل القوانني املنظمة وفرض بدلها ما حتلو 
الدولة  مصالح  به  تقوم  مبا  اســوة  ــراءات  اج من  لها 

نفسها.
احتجاجية  وقفة  الى  الدعوة  مع  وباملوازاة  حيث 
 25-7-2021 ــوم  ي صبيحة  عكاشة  سجن  امــام 
بالسجن  السياسيني  املعتقلني  عائالت  وبحضور 
عواج  ونورالدين  الريسوني  وسليمان  الراضي  عمر 
وهو  للسجن  املؤدية  واالزقــة  الطرق  كل  تطويق  مت 
ومن  مارة  من  اجلميع  طال  الذي  التعسفي  االجــراء 

زوار.
لتفريق  الصحية  الطوارئ  بحالة  التحجج  مت  كما 

السلطات كانت تنزل يف  ان تلك  املتضامنني/ات علما 
مجموعات كبيرة ودون اتخاذ اي احتياطات.

بالقوة  والتفريق  والتعنيف  الدفع  الى  اللجوء  ومت 
للمتضامنني/ات ورغم ابعادهم عن السجن فان تلك 

السلطات استمرت يف املتابعة خالل مسافة طويلة.
االجراءات  باتباع  نفسها  احمللية  السلطة  تلزم  ولم 
قبل التدخل  باشهار بالغ املنع ومنها ايضا استخدام 
االنصراف  بضرورة  املتجمهرين  لتبليغ  صوت،  مكبر 
الدستور  من   29 سافرللفصل  خرق  مــرات،يف  ثالث 

الذي يضمن احلق يف التجمهر السلمي.

االساسية  واحلقوق  الراي  سجناء  بتنسيقية  اننا 
بسجن عكاشة عن اجلمعية املغربية حلقوق االنسان 
املصحوب  املنع  هذا  اخرى  مرة  ندين  اذ  بالبرنوصي 
املعتقلني  كافة  مع  تضامننا  جندد  العنف  باستعمال 
ونعيد مطالبتنا باطالق سراحهم ووقف  السياسيني 

كل احملاكمات واملتابعات السياسية.

 االوضاع ابلسجون املغربية تزداد سوءا وماساوية 

توصلت تنسيقية سجناء الراي واحلقوق االساسية 
بسجن عكاشةعن اجلمعية املغربية حلقوق االنسان 
الدين  صالح  املعتقل  عائلة  من  بشكاية  بالبرنوصي 
بعني  عكاشة  بسجن   31590 اعتقاله  رقــم  نضيل 
السبع مفادها االعتداء املتكرر من طرف رئيس املعقل 
عليه من تعنيف وحبس انفرادي وعدم تطبيب علما 

ان السجني املذكور مصاب بكسر يف ساقه.
واحلقوق  ــراي  ال سجناء  تنسيقية  توصلت  كما   
املغربية  اجلمعية  عكاشةعن  بسجن  االساسية 
عائلة  مــن  بشكاية  بالبرنوصي  االنــســان  حلقوق 
باسفي  البركي   مــول  بسجن  خالد  فتاش  املعتقل 
اسبوعه  ابنهم  دخــول  مفادها   44949 رقــم  حتت 
االعتداءات  نتيجة  الطعام  عن  اضرابه  يف  الثاني 

املتكررة عليه من طرف موظفي السجن.
ياتي هذا يف الوقت الذي يواصل الصحفي املعتقل 
سليمان الريسوني اضرابه عن الطعام ملا يفوق ال100 

يوم دون اي استجابة ملطالبه املشروعة.


