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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف الشهر

افتتاحية

ضرورة جبهة شعبية واسعة ملواجهة سياسة أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية
التغول والتفقير املخزنية
اعتقد النظام املخزني
انــــــه بـــفـــرضـــه حلــالــة
الــــــطــــــوارئ الــصــحــيــة
مستغال جائحة كورنا قد

فباإلضافة إلى استمرار
النضاالت واالحتجاجات
الــعــمــالــيــة والــشــعــبــيــة
الــتــي لــم تــتــوقــف يوما

متكن من استعادة التحكم
يف األوضــــــــــاع وفـــــرض
«هــيــبــتــه» مـــن جــديــد
عــلــى املــجــتــمــع بــعــدمــا
نــالــت مــنــهــا احلـــراكـــات
الــشــعــبــيــة املــتــواصــلــة
مــنــذ انـــدالع حــركــة 20
فــبــرايــر املــجــيــدة.لــكــن
هــذا االعــتــقــاد اصطدم
بصخرة اإلرادة الشعبية
يف سعيها نــحــو حتصني
مكتسباتها والــدفــاع عن
كــرامــتــهــا وحــريــتــهــا يف
مواجهة التغول املخزني.

ضــد القمع واالستغالل
والتهميش واإلقصاء ها
هي اجلماهير الشعبية
تــفــجــر ح ــراك ــا جــديــدا
يف معظم املــدن املغربية̜
سببه املباشر هو إقــدام
النظام على فرض جواز
التلقيح كإجراء تعسفي
ميــس بــحــريــات ومصالح
فئات واسعة من املجتمع
ت ــرف ــض الــتــلــقــيــح .أمـــا
أسبابه العميقة فتمكن
يف طــغــيــان االســتــبــداد
املــخــزنــي واالنــعــكــاســات

مستجدات اوضاع ونضاالت
الكادحني

يتبع ص 2

تطورات الحالة الوبائية باملغرب
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صوت العمال والكادحين
تمتة االفتتاحية

الكارثية للسياسة الطبقية
املنتهجة من طرف النظام
امل ــخ ــزن ــي عــلــى األوضـــــاع
االقتصادية واالجتماعية
للجماهير الشعبية والتي
تفاقمت أكثر يف ظل جائحة
كورونا الزيادات املهولة يف
أســعــار امل ــواد االستهالكية
األس ــاس ــي ــة واحملـــروقـــات.
وهــذا ما يتجلى يف ترديد
املتظاهرين لشعارات ضد
الغالء وسياسة القمع جنبا
إلى جنب مع شعار إسقاط
جواز التلقيح.
إن احلـــــــراك الــشــعــبــي
احلالي يؤكد أن روح حركة
 20فــبــرايــر وجــذوتــهــا ال
زالت متقدة ومن املستحيل
إطـــفـــاءهـــا مــهــمــا الــقــمــع
واالســـــتـــــبـــــداد.وان أف ــق
التغيير احلقيقي ممكن
أكــثــر مــن أي وقـــت مضى.
واملطلوب مــن كافة القوى
املناضلة واملعارضة للنظام
امل ــخ ــزن ــي االنــــخــــراط يف
هــذا النضاالت واحلراكات
الــشــعــبــيــة واملــســاهــمــة يف
ت ــوح ــي ــده ــا وتــنــظــيــمــهــا
وتوجيها لتجاوز عفويتها
وتشتتها يف أفق خلق جبهة
شــعــبــيــة واس ــع ــة ملــواجــهــة
سياسة التغول والتفقير
املــخــزنــيــة ولــلــنــضــال من
اجل التغيير الدميقراطي
احلقيقي.
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
رشكة «تريزو» بوجدة
متــكــنــت عــامــات شــركــة «تـــريـــزو» بــاملــركــز
االستشفائي اجلامعي بــوجــدة املــطــرودات من
العمل̜ بعد عــدة مــعــارك نضالية ,مــن إرغــام
إدارة الشركة على اجللوس على مائدة احلوار.
وهــذا انتصار هــام بفضل صمودهن ووحدتهن
والتضامن الواسع معهن
فبتاريخ  25أكتوبر  2021مت عقد اجتماع
بوالية اجلهة الشرقية حضرته ممثلتني عن
العامالت املطرودات من العمل،وممثل الشركة
بنفس املركز والكاتب العام للمركز وممثلني عن
مفتشية الشغل  ،ونقابيني عن املكتب اجلهوي
اإلحتاد املغربي للشغل  ،والكاتب العام لوالية
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وقد قام وفد من النهج الدميقراطي بزيارة
معتصم العمال/ات للتعبير عن تضامن احلزب
مــعــهــم/ن ودعــمــه لنضاالتهم/ن حتى حتقيق

مطالبهم/ن العادلة واملشروعة.

رشكة «سيكوم» للنسيج مبكناس

جهة الشرق وبعد النقاش مت االتفاق على :
 إرجــاع جميع العامالت املــطــرودات بشكلتدر يجي
 التأكيد على إرجــاع العامالت اللواتي متطردهن بعد عطلة األمومة بدون قيد أو شرط.
 إكمال ما تبقى من املفاوضات يف اجتماعالحق بإدارة املستشفى إلرجاع العامالت.

رشكة «املحمدية شوز» لالحذية
اب ملحمد ية
ال زال ع ــم ــال/ات شــركــة «احملــمــديــة شــوز»
لألحذية املــوجــودة باحلي الصناعي اجلديد
باحملمدية يواصلون اعتصامهم/ن ضد الطرد
التعسفي الــذي تــعــرضــوا/ن لــه وال ــذي تسبب
يف تــشــردهــم/ن واإللــقــاء بــهــم/هــن يف بــراثــن
البطالة والفقر والبؤس االجتماعي ،وللمطالبة
بإرجاعهم/ن إلى العمل وتلبية مطالبهم/هن يف
صرف مستحقاتهم/ن.

نــظــمــت عــامــات شــركــة «ســيــكــوم» للنسيج
مبكناس وقفة احتجاجية أمــام بــاب الشركة
بتاريخ  30أكتوبر  2021لالحتجاج على التأخر
يف صــرف أجــورهــن ملــدة ثــاث أشهر وعــدم دفع
إدارة الشركة ملستحقاتهن للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي والتغطية الصحية رغم
اقــتــطــاعــهــا مــن أجــورهــن.وحــســب تصريحات
لعامالت بالشركة فــان إدارة الشركة متــارس
الــتــاعــب والــتــمــاطــل يف أداء األجـــور إذ تقوم
بتأخيرها .وعندما تتراكم تقوم بصرفها على
دفعات مما يتسبب يف معاناتهن االجتماعية.

رشكة النظافة بطنجة
قــــام ع ــم ــال ش ــرك ــة «مـــكـــومـــار» لــلــنــظــافــة
مبــديــنــة طــنــجــة بتنظيم وقــفــة احتجاجية
أمــام مقر الشركة للتنديد بــاألوضــاع املزرية
التي يعيشونها ســواء مــن حيث تدني األجــور
واحلرمان من التعويضات وغياب شروط ووسائل
الصحة والسالمة الضرورية ،وسكوت السلطات
الوالئية واإلقليمية واملجلس اجلماعي عن هذه
األوضاع  ،وتراجع الشركة اجلديدة عن العديد
من املكتسبات احملققة مع الشركة املفوض لها
تدبير القطاع سابقا رغم املاليير التي حتصل
عليها سنويا من املجلس اجلماعي لتدبير قطاع
النظافة ورفــض إدمــاج  300عامل يف الشركة
رغم جتاوزهم للمدة القانونية لترسيمهم.
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
مربيات ومربو التعلمي األويل ابملؤسسات التعلميية
كما اشرنا إلى ذلك يف العدد السابق من النشرة تخوض مربيات ومربو
التعليم األولي ،املنضويات/ن يف اطار اجلامعة الوطنية للتعليم/التوجه
الدميقراطي ،معارك نضالية يف عدة مديريات للتعليم كجرادة وبني مالل
وكرسيف والعيون ومراكش والرباط ...للمطالبة بحقوقهن/هم العادلة
واملشروعة يف العودة للعمل بعد طردهن/هم التعسفي والتصريح بهن/هم
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصرف اجورهن/هم املجمدة
والرفع من قيمتها الهزيلة والتي ال تصل حتى إلى احلد األدنى لألجور كما
تؤكد على ذلك مدونة الشغل.
ولإلشارة فان التعليم األولي باملؤسسات التعليمية مت تفويت تدبيره
جلمعيات يف إطار التعاقد معها وفق دفتر حتمالت.هذه اجلمعيات عوض أن
توفر الشروط والوسائل الضرورية لتحقيق تعليم أولي جيد ويف مقدمتها
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كما أصدرت بيانا أخر يف  2نونبر  2021جددت فيه دعمها لنضاالت
مختلف فئات القطاع الفالحي والفالحني الصغار مبنطقة كلميم̜ وأدانت
فيه القمع الذي تعرضت له تظاهرات املواطنني الرافضني لفرض جواز
التلقيح رافضة هذا اإلجراء التعسفي.
نــددت النقابة الوطنية للفالحني بإقليم كلميم التابعة للجامعةالوطنية للقطاع الفالحي /ا م ش يف بيان لها منع السلطات اإلقليمية
للمسيرة االحتجاجية لفالحي املنطقة نحو املــديــريــتــن اجلهوية
واإلقليمية للفالحة لالحتجاج على فشل املسؤولني على القطاع باجلهة يف
تنزيل عدد من البرامج الفالحية والتي كلفت املاليير واملطالبة برحيلهم
وتهميشهم واستبعادهم يف إبداء رأيهم يف حتديد حاجياتهم باإلضافة
إلى انتشار الزبونية والتمييز يف معاجلة امللفات اإلدارية يف غياب أي دور
للمستشار الفالحي.وطالبت النقابة بإجراء تدقيق مالي وإداري للمشاريع
املنجزة.
أعلن التنظيم اجلهوي للمراة العاملة بالقطاع الفالحي جلهة الدارالبيضاء يف بيان له بتاريخ  01/11/2021تضامنه الالمشروط مع
املناضلة بقسو حليمة̜ عضوة املكتب اإلقليمي̜ ملا تعرضت له من تصرفات
المسؤولة وشطط يف استعمال السلطة من طرف مدير اإلقليمي للفالحة
باجلديدة منددا بهذا السلوك العدواني وداعيا املديرية اإلقليمية إلى
اتخاذ قرار صارم وحاسم يف امللف.

شغيلة قطاع الصحة
نظمت الشغيلة الصحية مبستشفى محمد اخلامس بصفرو املنضوية
يف إطار اجلامعة الوطنية للصحة التابعة لالحتاد املغربي للشغل وقفة
احتجاجية للتنديد بساسات الدولة الرامية إلى تخريب القطاع العمومي
يف الصحة ،وتنكر احلكومة ملطالب الشغيلة الصحية رغم مجهودات اطر
وعمال القطاع يف مواجهة جائحة كورونا.
توفير الظروف املادية واملعنوية املناسبة للمربيات واملربني فإنها على
العكس من ذلك متارس عليهن/م استغالال صارخا يشجعها على ذلك صمت
وتواطؤ املديريات اإلقليمي للتربية الوطنية التي ال حترك ساكنا أمام
هذه االنتهاكات الفظيعة حلقوق املربيات واملربني .ويبقى املطلب األساسي
والكفيل بوضع حد ملعاناتهن/م هو إدماجهن/م يف الوظيفة العمومية كما
تطالب بذلك السكرتارية الوطنية ملربيات ومربي التربية الوطنية التابعة
للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي.

شغيلة القطاع الفالحي
أصدرت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي املنضوية
حتت لواء االحتاد املغربي للشغل بيانا بتاريخ  26أكتوبر  2021تؤكد فيه
دعمها القوي للمسلسل النضالي املتواصل الذي تخوضه شغيلة املكاتب
اجلهوية لالستثمار الفالحي ولنضاالت مختلف فئات شغيلة القطاع من
موظفني ومستخدمني وعمال زراعيني دفاعا عن مطالبهم املشرورعة.
واستنكرت فيه املعاناة املتواصلة للعمال الزراعيني واالستهداف املقصود
لتنظيمهم النقابي يف العديد من املناطق معبرة عن تضامنها القوي مع
عامالت وعمال منطقة اشتوكة ايــت باها وخاصة بشركات «ماريسا»
و»باملاكرو» و»عطور املغرب» باملعازيز.كما أدانت فيه كل التجاوزات التي
مست بحريات وحقوق املواطنني يف التنقل والشغل واخلدمات العمومية
بسبب فــرض السلطات جل ــواز التلقيح مــؤكــدة على ال قانونيته وال
مشروعيته.

كما نظمت الشغيلة الصحية مبستشفى الفرابي بوجدة واملؤطرةبدورها يف اجلامعة الوطنية للصحة وقفة احتجاجية مماثلة للمطالبة
باالستجابة ملطالبها وحتصني كرامتها وضمان حمايتها األمنية والصحية.

شغيلة الجماعات الرتابية
اصــدر املكتب النقابي لفرع دائــرة قرية «أبــا محمد» التابع للجامعة
الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية املنضوية يف إطــار االحتاد
املغربي للشغل بيانا بتاريخ  21أكتوبر  2021يحذر فيه من تنامي
ممارسات بعض رؤساء اجلماعات املاسة بكرامة املوظف/ة اجلماعي/ة من
إهانة وسب وشتم والتضييق على احلريات النقابية وغياب ظروف العمل
الالئق وانعدام شروط السالمة املهنية ببعض اجلماعات ووجــود مقرات
متهالكة يف البعض اآلخر واخلصاص املهول يف املوارد البشرية وتأخر تسوية
املستحقات املالية اخلاصة بالتعويضات للموظفني املتراكمة لعدة سنوات
كالتعويضات عن التنقل واألعمال الشاقة وامللوثة والساعات اإلضافية̜
داعيا رؤساء اجلماعات إلى تسويتها بعيدا عن منطق املواالة واحملسوبية
ومحمال السلطات اإلقليمية واحمللية ورؤســاء اجلماعات املسؤولية فيما
ستؤول إليه األوضاع جراء االستمرار يف التعنت يف تلبية املطالب العادلة
واملشروعة لشغيلة القطاع.
قرر اجلمع العام لفرع اجلامعة بتازة بتاريخ  8نونبر  2021تنظيم وقفة
احتجاجية انذارية أمــام مقر عمالة تــازة يوم األربعاء  10نونبر2021
للمطالبة بصرف التعويضات عن الساعات اإلضافية وحــول امتحانات
الكفاءة املهنية.
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الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ابلربنويص تحتج أمام
مصحة خاصة بسبب خطأ طيب حول حياة عائلة إىل جحمي
توصلت جلنة احلق يف الصحة عن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
بالبرنوصي بشكاية من السيدة الكبيرة احلوات زوجة السيد محمد الرميدي
القاطن بدوار احلجر بعني حرودة والذي دخل ملصحة خاصة بالبرنوصي
أصبحت مختصة يف الكثير من األخــطــاء الطبية «ألجــل إجــراء عملية
جراحية تتعلق بالفتق بعد االتفاق مع اإلدارة على املبلغ احملدد لذلك وفعال
مت إدخاله إلجراء العملية اجلراحية بعد التحاليل الطبية املطلوبة إال أن
األسرة فوجئت بان املطلوب هو إجراء عملية ثانية على املصران والذي تقول
العائلة انه متت إصابته أثناء إجراء العملية املذكورة.
وقــد متت مطالبة العائلة مببالغ مالية كبيرة ليست لها اإلمكانيات
لسدادها يف ظل غيبوبة مازال رب األسرة يعيش حتتها حيث ال يستطيع
القيام بأي حركة.
وقد وضعت العائلة شكاية لدى وكيل امللك باحملكمة الزجرية بعني السبع
تطالب فيها بفتح حتقيق وإنصافها مما تعرضت له من ضرر .ومن جهتها تطالب
جلنة احلق يف الصحة عن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي بفتح
حتقيق فيما تعرض له السيد محمد الرميدي من ضرر جسيم لصحته.

االشطر وعقلنة فواتيرها والقيام بدوريات مراقبة العدادات كل شهر.
وقد عبرت التنسيقية يف ذات البيان عن قلقها إزاء موجة الغالء والزيادات
يف األسعا التي مست السلع األساسية وكذا فواتير املاء والكهرباء وطالبت
بالتراجع عنها وجتويد اخلدمات العمومية وفرض الضريبة على الثروة
ودعم الفئات االجتماعية الهشة.

احتجاجات التالميذ وأولياء أمورهم عىل غياب النقل
املدريس.
نظم تالميذ وادي الشراط بإقليم الصخيرات وقفة احتجاجية بتاريخ 4
نونبر 2021للمطالبة بتوفير النقل املدرسي املجاني اخلاص باملبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ملتابعة دروسهم بشكل عادي ومنتظم باملؤسسات التعليمية
اإلعدادية والثانوية مبدينة الصخيرات والتي تبعد عن مقرات سكناهم

استنكار احتجاز مواطن من ذوي اإلعاقة بسبب عدم توفره
عىل جواز التلقيح
تتابع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي شكايات مجموعة من
املواطنني تعرضوا للمنع بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح وصلت الى حد
االحتجاز وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون وحلقوق اإلنسان مما يستدعي
التدخل الفوري والعاجل للجهات املسؤولة لفرض احترام القانون ومتكني
املواطنني من حقهم يف ولوج املؤسسات العمومية وغيرها لتلقي اخلدمات
العمومية .ولم يسلم من هذه االنتهاكات حتى ذوي االحتياجات اخلاصة
مثلما حدث للسيد اوداداس محمد̜ وهو من ذوي اإلعاقة ،والذي ذهب ملركز
التعاون الوطني ببورنازيل بطلب من إدارته لتسليمهم شهادة طبية ونسخة
من الراميد̜ غير إن مسؤولي املركز منعوه من الدخول ومت احتجازه لفترة
بشكل غير قانوني.
وقد طالبت اجلمعية اجلهات املسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع
حد حلاالت التسيب التي نشهدها حيث أصبح أصحاب ومستخدمو العديد
من املهن يقومون بدور سلطة ضبطية.وهو ما يعتبر انتحال صفة يعاقب عليه
القانون.

مبسافات طويلة و تفرض التنقل عبر احلافالت.يضاف إلى ذلك أن الطريق
غير مؤمنة بالنسبة للذين يذهبون إلى مؤسساتهم التعليمية مشيا على
األرجل بسبب كثرة االعتداءات والسرقات حسب تصريحات التالميذ.
إن عدم تدخل اجلهات املسؤولة لتوفير النقل املدرسي املجاني للتالميذ
يدفع بالعديد منهم وخاصة من الفتيات إلى مغادرة الدراسة مما يعمق
ظاهرة الهدر املدرسي.
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عامالت املطاعم املدرسية إبقلمي صفرو
مصري مجهول

زار مقر النهج الدميقراطي باحملمدية مجموعة من
بلغ إلــى علم عامالت املطاعم املدرسية بإقليم
صفرو ،أن الشركة الوسيطة التي أمضت معهن عقد
تشغيلهن ،أنها بصدد تــدارس إمضاء عقد مع أحد
املمونني ( .)traiteurو هو خبر نزل عليهن كقطعة
ثلج مبا يقتضيه من احتماالت تسريحهن ألن املمون
سيأتي بفريق من العمال و املساعدين الذين يشتغلون
معه يف السابق.

سكان حي فتح  2بتاريخ  29أكتوبر  2021ليشرحوا
ملراسل جريدة النهج الدميقراطي معاناتهم مع ورشة
لألملنيوم ،غير مرخص لها ،تسبب لهم أضرارا كبيرة
بسبب الضجيج الذي حتدثه اآلالت املستعملة وعدم
احترام مواقيت العمل واستعمال مواد سامة وأوساخ
ملوثة للبيئة متجمعة يف الرصيف تخلف روائــح
كريهة.

جتدر اإلشارة إلى أن العقد الذي يجمع بني هؤالء
ويطالب هؤالء السكان من اجلهات املسؤولة التدخل العامالت مع الشركة الوسيطة التي نالت صفقة
العاجل إلنصافهم ورفع الضرر عنهم.
الوساطة مع األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين
للتذكير فان قائد بن يخلف رفض تسلم شكاية  ،هذا العقد هو أقرب يف مضامينه و بنوده إلى صك
عبودية منه إلى عقد عمل ،إذ ال يوفر أدنى شرط
السكان حسب تصريحهم.
من شــروط الشغل ضمن ما متليه مدونة الشغل -
على عالتها،-و ال يشير ملبلغ األجر ألنه يف الواقع ال
شباب بين تجيت يحتجون ضد الهتميش
تتقاضني إال  800درهم شهريا
نظم العديد من شباب منطقة ايت احمد وسعيد
ويف حال تفويت هذه الصفقة إلى أحد املمونني
بدائرة بني جتيت يف فاحت نونبر  2021مسيرة مشيا
وترتب عنه تسريح العامالت ،فإنهن مقبالت على
على األقدام يف اجتاه مدينة بوعرفة احتجاجا على
خوض سلسلة من الوقفات االحتجاجية للدفاع عن
سياسة اإلقصاء والتهميش الذي تعاني منها منطقتهم
حقوقهن املادية و الشغلية.
رافعني شعار «قطع األعناق وال قطع األرزاق».

صوت العمال والكادحين
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بينما أبلغت أقاليم منظمة الصحة العاملية األخرى عن انخفاضات
أو اجتاهات مستقرة  ،زاد عدد احلاالت اجلديدة يف أوروبا بنسبة ، 7٪
بينما زادت الوفيات بنسبة  .10٪على الصعيد العاملي  ،و ُيظهر املتوسط
العاملي زيادة بنسبة  1٪يف احلاالت اجلديدة وانخفاض معدل الوفيات
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يف هــذه املنطقة  ،مت اإلبــاغ عن أعلى عــدد من الوفيات اجلديدة
من قبل روسيا ( 8276حالة وفاة جديدة ؛ مماثلة لألرقام من األسبوع
السابق)  ،أوكرانيا ( 4،355حالة وفــاة جديدة ؛ زيــادة بنسبة )٪ 13
ورومانيا ( 3،158حالة وفاة جديدة ؛ مماثلة لألرقام من األسبوع السابق)
يف أماكن أخرى من العالم  ،انخفضت احلــاالت يف جنوب شرق آسيا
(ناقص  )13٪وغــرب احمليط الهادئ (ناقص  )9٪وأمريكا (ناقص )5٪
وشرق البحر األبيض املتوسط (ناقص )2٪

زايدة طفيفة يف الحاالت ولكن انخفاض حاد يف
الوفيات يف أفريقيا
خارج أوروبــا  ،شهدت إفريقيا فقط زيادة يف اإلصابات اجلديدة (+
 )4٪يف حاالت اإلصابة .بعد االجتاه الهبوطي منذ يوليو  ، 2021بدأت
معدالت اإلصابة يف املنطقة األفريقية يف االستقرار  ،مع أكثر من 20000
حالة جديدة.
ومع ذلك  ،مت اإلبالغ عن زيادات كبيرة (>  )15٪يف احلاالت اجلديدة يف
ثلث بلدان املنطقة ( 15/49؛  .)31٪مت اإلبالغ عن أكبر عدد من احلاالت
اجلديدة من قبل بوتسوانا ( 6341حالة جديدة ؛ بزيادة قدرها .)279٪

بنسبة .4٪
وقد أشارت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها األسبوعي األخير عن
األوبئة إلى أنه «خالل األسبوع املمتد من  1إلى  7نونبر  ، 2021لوحظ
اجتــاه تصاعدي طفيف (زي ــادة بنسبة  )1٪يف احلــاالت األسبوعية
اجلديدة  ،حيث مت اإلبالغ عن أكثر من  3.1مليون حالة جديدة» .وقالت
النشرة إنه مت اإلبالغ عن أكثر من  48ألف حالة وفاة جديدة  ،بانخفاض
 4٪عن األسبوع السابق.
متثل أوروبا أكثر من  60٪من اإلصابات اجلديدة األسبوع املاضي
على نطاق أوسع  ،أبلغ اإلقليم األوروبي التابع ملنظمة الصحة العاملية
عن زيادات يف حدوث احلاالت والوفيات  ،بينما أبلغت مناطق أخرى عن
انخفاضات أو اجتاهات مستقرة .باإلضافة إلى ذلك  ،كانت املناطق التي
أبلغت عن أعلى معدالت اإلصابة األسبوعية للحاالت لكل 100000
نسمة هي املنطقة األوروبية ( 208.9حالة جديدة لكل  100000نسمة)
واألمريكتني ( 68.6حالة جديدة لكل  100000نسمة).
مت اإلبــاغ عن أكبر عــدد من احلــاالت اجلــديــدة من قبل الواليات
املتحدة ( )510968وروســيــا ( )281305واململكة املتحدة ()252104
وتركيا ( )197.335وأملانيا (.)169483
وفقً ا إلحصاءات وكالة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة  ،فإن
شخصا) من اإلصابات
أوروبــا مسؤولة عن أكثر من 1،949،419( ٪ 60
ً
اجلديدة بـ  Covid-19التي مت تشخيصها يف األيام السبعة املاضية
 ،و  ٪ 55من جميع الوفيات ( )26،726التي مت تسجيلها األسبوع املاضي.
من بني  61دولة يف أوروبا  ،أبلغ  )42٪( 26عن زيادة بنسبة  10٪أو أكثر
يف احلاالت يف األسبوع املاضي.

لكن منظمة الصحة العاملية قالت إن الزيادة «ترجع إلى حد كبير إلى
التقارير اجلماعية» .إثيوبيا ( 2،102حالة جديدة ؛ انخفاض بنسبة
 )٪ 37وجنوب أفريقيا ( 1،865حالة جديدة ؛ انخفاض بنسبة )٪ 27
مت اإلبالغ عن أكثر من  500حالة وفاة جديدة  ،بانخفاض قدره ٪ 27
عن األسبوع السابق .مع  156حالة وفاة جديدة  ،أبلغت جنوب إفريقيا
ً
انخفاضا بنسبة  ٪ 37عن األسبوع
عن املزيد من الوفيات  ،لكن هذا ميثل
السابق.
إثيوبيا ( 80حالة وفاة جديدة ؛ انخفاض بنسبة  )32٪والكاميرون
( 45حالة وفاة جديدة ؛ انخفاض بنسبة )48٪
أكثر من  250مليون حالة يف جميع أنحاء العالم مبا يف ذلك أكثر من
 5ماليني حالة وفاة
ومع ذلك  ،فإن إفريقيا (ناقص  )27٪هي إحــدى املنطقتني  ،حيث
سجلت جنوب شرق آسيا (ناقص  )29٪أكبر انخفاض ملحوظ يف عدد
الوفيات .من جانبهم  ،سجلت أوروبــا واألمريكتان أعلى معدل وفيات
أسبوعي  ،على التوالي  2.9و  1.3لكل  100.000نسمة.
يف املجموع  ،مت تسجيل  3،103،186حالة إصابة بفيروس كورونا
و  48703حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اجلديد يف جميع أنحاء
العالم بني  1و  7نوفمبر .وبحسب منظمة الصحة العاملية  ،ارتفع عدد
املصابني مبــقــدار  370ألــفً ــا خــال الـــ  24ساعة املاضية  ،بينما زادت
الوفيات بنحو .6183
يف املــجــمــوع  ،مت تسجيل أكــثــر مــن  250مــلــيــون حــالــة إصــابــة بـ
 Covid-19يف جميع أنحاء العالم منذ بداية الوباء .على الصعيد
العاملي  ،مت تسجيل أكثر مــن خمسة ماليني حالة وفــاة حتى اآلن ،
لكن الغالبية العظمى من املصابني قد تعافوا .ومع ذلك  ،استمر ظهور
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األعراض على البعض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

حيث من املفترض أن تكون لالستخدام مرة واحدة.

اعتبار ا من  8نونبر  ، 2021مت إعطاء أكثر من  7مليارات جرعة من
ً
اللقاح يف جميع أنحاء العالم  ،معظمها يف البلدان الغنية.

يذكرنا هذا التحذير بالتحذير الذي صدر يف بداية حملة التلقيح
من قبل منتجي القوارير .يف مواجهة مليارات اجلرعات  ،كانوا يخشون
من عدم وجود قوارير زجاجية لتلبية الطلب العاملي .حتد صناعي ال
يبدو أنه أعاق تقدم احلملة.

تحذر منظمة الصحة العاملية ( )WHOمن خطر
حدوث نقص يف الحقن يف غضون بضعة أهشر
 ،بسبب مليارات الجرعات اليت يمت تناولها يف
مكافحة كوفيد  .-19ميكن أن يكون واحد إىل
ملياري حقنة مفقودة يف عام .2022
أبرزت منظمة الصحة العاملية ( )WHOخطرا محدقا يتجل يف نقص
يف احلقن .وبحسب ليزا هيدمان  ،كبيرة مستشاري الوكالة للوصول إلى
األدوية واملنتجات الصحية « ،ميكن أن يكون لدينا نقص يف احلقن  ،مما
قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل تباطؤ جهود التطعيم»  ،ال سيما يف
مكافحة كوفيد .19 -
التطعيم العاملي ضد فيروس كــورونــا .وفقً ا إلحصاء وكالة فرانس
برس  ،مت إجــراء أكثر من  7.25مليار حقنة يف جميع أنحاء العالم يف
عام  ، 2021أي أكثر من ضعف عدد اللقاحات التي ُتعطى عادة على هذا

الكوكب .ومع ذلك  ،باإلضافة إلى التطعيم األكثر تقليدية  ،يجب أن
تستمر اجلهود حلماية سكان العالم من فيروس كورونا .وفقً ا للبيانات
التي جمعتها  ، Ourworldindataبالكاد  40٪من األفراد يف جميع
أنحاء العالم أكملوا دورة التطعيم اخلاصة بهم  ،عندما بدأت العديد من
البلدان حملتها املعززة يف األسابيع األخيرة  ،مبا يف ذلك فرنسا.

هل اللقاحات «الروتينية» مهددة ً
أيضا ؟
وملكافحة خطر النقص هذا  ،يحث مسؤول منظمة الصحة العاملية
الدول على زيادة طاقتها اإلنتاجية يف هذا املجال .حذرت ليزا هيدمان
من أن «العجز قد يكون من مليار إلى ملياري حقنة»« .ميكننا بالتأكيد
زيادة السعة  ،لكننا ما زلنا بحاجة إلى معرفة مقدارها ومتى».
بصرف النظر عن التطعيم ضد  ، Covid-19ميكن أن تتأثر جميع
اللقاحات «الروتينية» .حذرت منظمة الصحة العاملية من ظاهرة سيكون
لها تأثيرها على الصحة العامة «لسنوات قادمة» إذا لم يتلق جيل من
ً
أيضا
الشباب لقاحات الطفولة الطبيعية .ميكن أن يؤدي هذا النقص
إلى إعادة استخدام احملاقن واإلبر  ،وهي ممارسة ال ينصح بها بشدة ،

 :Covid-19ترصد منظمة الصحة العاملية أحد
املتغريات الفرعية ملتغري دلتا
أعلنت منظمة الصحة العاملية ( )WHOأنها تراقب عن كثب عدوى
خط  AY.4.2من متغير دلتا لفيروس كورونا  ،املوجود بشكل متزايد يف
تلوثات .Covid-19
«لوحظت زيــادة يف انتقال تسلسل  AY.4.2منذ يوليو»  ،تشير
منظمة الصحة العاملية يف حتديثها األسبوعي عن الوباء .يحتوي اخلط
على ثالث طفرات أكثر من متغير دلتا األصلي  ،مبا يف ذلك اثنتان على
البروتني الشائك  -جزء الفيروس الذي يرتبط باخلاليا البشرية .مت
حتميل تسلسالت  AY.4.2إلى قاعدة البيانات العاملية  GISAIDمن
 43دولة ٪ 93 .كانوا من اململكة املتحدة  ،حيث لوحظت زيادة تدريجية
يف نسبة احلــاالت اجلديدة :ميثل هذا اخلط  ٪ 5.9من جميع حاالت
متغير دلتا املبلغ عنها يف اململكة املتحدة خالل األسبوع الذي يبدأ يف
 3أكتوبر.
ووفقً ا ملنظمة الصحة العاملية  ،فإن «الدراسات الوبائية واملخبرية
جارية» لتحديد ما إذا كان  AY.4.2أكثر عدوى أو يضعف األجسام
املضادة .يف األسبوع املاضي  ،قفز عدد احلــاالت اجلديدة بنسبة 4٪
عن األسبوع السابق  ،مع تسجيل  2.9مليون إصابة جديدة .أوروبا هي
املنطقة الوحيدة يف العالم التي سجلت زيــادة .ارتفع العدد اإلجمالي
للوفيات بنسبة  5٪إلــى أكثر مــن  49000قتيل .ومــن بــن اإلصــابــات
عاما منذ
اجلديدة  ،تزايدت نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن ً 25
بداية يوليو  ،وال سيما يف أوروبا وغرب احمليط الهادئ .تشرح منظمة
الصحة العاملية أن السبب قد يكون أن كبار السن يتلقون املزيد من
التطعيم  ،أو أن الشباب لديهم املزيد من التواصل االجتماعي  ،أو أن
تدريجيا.
وجها لوجه
الفيروس ينتشر يف املدارس مع استئناف الدروس
ً
ً
ـزء ا فقط
لدى املنظمة إحصائيات حسب جنس املرضى  ،تغطي جـ ً
( 123مليون) من احلاالت التي مت حتديدها من . .Covid
ومن بني هذه احلاالت  ،كان  51٪من النساء  ،لكن الرجال ميثلون 58٪
من الوفيات .كما انخفض معدل وفيات األشخاص الذين تزيد أعمارهم
عاما منذ سبتمبر  ، 2020رمبا بسبب التطعيم واإلدارة السريرية
عن ً 65
األفضل للمرضى  ،وفقً ا ملنظمة الصحة العاملية .اليوم  ،تلقى  ٪ 47من
سكان العالم جرعة واحدة على األقل من اللقاح ضد  ، Covid-19وفقً ا
ملا حتدده منظمة الصحة العاملية.
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قمع واعتقاالت يف صفوف املحتجني ضد فرض جواز التلقيح
وضد الغالء
شهدت املسيرات والوقفات االحتجاجية السلمية التي اندلعت
مباشرة بعد إعــان احلكومة على فــرض جــواز التلقيح كوثيقة
لولوج املؤسسات العمومية وشبه العمومية واخلاصة تدخالت
عنيفة بالضرب والدفع والركل والسحل والسب والشتم من طرف
األجهزة القمعية أسفرت عن إصابات كثيرة واعتقاالت يف صفوف
احملتجني يف عدة مدن كطنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش
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محاكمة عضو املكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة
الهشادات املعطلني ابملغرب
حسب بالغ إخباري للمكتب التنفيبذي للجمعية بتاريخ  2نونبر
 2021فان املناضل حليم املسيح عضو املكتب التنفيذي للجمعية
والذي اعتقل بتاريخ  10أكتوبر  2021مبدينة ميسور قد مثل أمام
النيابة العامة بتاريخ  11نونبر  2021وان أولى جلسات محاكمته
ستنطلق يف  3نونبر . 2021وحسب البالغ فان سبب االعتقال هو
تكبيل حتركاته النضالية
وانتقاما منه من تواجده الدائم إلى جانب اجلماهير ودفاعه
املستميت عن مصاحلها.

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان أبسفي تحتج عىل متابعة
احد مناضلهيا
اصدر مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بأسفي بالغا
يدعو فيه مناضالت ومناضلي الفرع واملتعاطفني واملتعاطفات
إلى احلضور أمام احملكمة االبتدائية يوم الثالثاء  2نونبر 2021
للتعبير عن التضامن مع املناضل عبد الرحيم الوعدودي عضو

واكادير  ...أطلق سراحهم الحقا ،ســواء يف تظاهرات األحــد 31
أكتوبر أو األحد  7فبراير او غيرها.وهناك من تتم متابعتهم يف
حالة سراح بتهمة «االهانة والعنف يف حق موظف عمومي أثناء
وبسبب مزاولة عمله واملشاركة يف جتمهر غير مسلح «كما هو
الشأن بالنسبة ملناركمان وغزالن مهراش وحفيظة الركراكي ويف
حالة اعتقال بالنسبة للشاب محمد الصبهاني.
ويف هذا اإلطار تعرض الرفيق احمد ايت بناصر مناضل النهج
الدميقراطي بالبيضاء وملعتقل السياسي السابق العتداء همجي
من طــرف احــد أفــراد الــقــوات القمعية نقل على إثــره الــى قسم فــرع اجلمعية الــذي سيمثل امــام القضاء يف جلسة ثالثة بناء
على شكاية كيدية ضده على اثر تدوينة فضح فيها احد لوبيات
املستعجالت لتلقي اإلسعافات.
الفساد باملدينة.

منع وقفة ضد التطبيع

متابعة انشط حقويق من المشاعية بهتمة التهشري

قامت قــوات القمع مبنع الوقفة االحتجاجية التي نظمتها
يتابع األستاذ والناشط احلقوقي رشيد توكيل بتهمة «بث
اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع بالدار البيضاء
يوم الثالثاء  9نونبر  2021أمــام « تكنو بــارك» بالدار البيضاء وقائع وادعــاءات كاذبة بهدف التشهير» بناءا على شكاية رفعها
احتجاجا على إقــدام إدارتــه على استضافة الكاتبة الصهيونية ضد باشا مدينة الشماعية بإقليم أسفي.
«انبال ارييلي» بحضور ممثل الكيان الصهيوني يف إطــار تنفيذ
وحسب موقع «املراكشي» فان األستاذ رشيد ينفي أي صلة له
التطبيع املخزني مع العدو الصهيوني املجر م̜ وتعبيرا على رفض بإحدى الصفحات املفبركة مبوقع التواصل االجتماعي وانه قد
املغاربة لكل أشكال التعبير مع هذا الكيان العنصري االستعماري قضى ثالثة أشهر حبسا نافذا مبعية احد إخوته بناء على شكاية
وعلى دعمهم للقضية الفلسطينية.
مرفوعة ضدهما من طرف نفس الباشا.
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محاكمة معتقيل قبيلة الزركان
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 استمرار احملاكمة التعسفية لألستاذ منجب وتفاقم أساليبالتضييق واالنتهاك ضده.

مثل املعتقلون اخلمسة من قبيلة الــزركــان أمــام احملكمة يوم
 تأجيل محاكمة الصحفيني عمر الراضي وعماد استيتو الى 25اخلميس  4نونبر  2021بتهم واهية وملفقة كالتخريب وخرق حالة
الطوارئ الصحية..وقد جاء اعتقالهم على خلفية االحتجاجات نونبر  2021و املدون ياسني عبادي إلى  13نونبر  2021ونور الدين
السلمية التي قام بها سكان القبيلة للدفاع عن أرضهم التي مت
السطو عليها وتفويتها ألحد املستثمرين بــدون وجه حق رغم
توفرهم على الوثائق التي تثبت ملكيتهم اجلماعية لتك األرض.
محاكمة املناضل نوفل اوالد حدو باحلسيمةقررت النيابة العامة باحملكمة االبتدائية باحلسيمة متابعة
الــنــاشــط نــوفــل أوالد حــدو احــد الــنــشــطــاء الــبــارزيــن يف جلنة
«متانسيت» يف حالة سراح .وحــددت له أول جلسة يوم  2دجنبر
.2021وتأتي هذه املتابعة يف إطار السياسة االنتقامية املخزنية
ضد نشطاء حراك الريف.

محاكمة املناضل النقايب إمساعيل امرار
ما زال مسلسل محاكمة املناضل إسماعيل امرار عضو اجلامعة
الوطنية للتعليم /التوجه الدميقراطي متواصال بناء على تهم
 استدعاء الناشطتني خديجة فهيد وحــنــان بــاكــور بسببكيدية من طــرف مدير األكادميية اجلهوية للتربية الوطنية
تدونتني.
انتقاما منه على نشاطه النقابي ولفضحه ملظاهر الفساد ونهب
 املتابعة الكيدية يف حق كل من الكبير قاشا وعبد الرحيماملال باألكادميية وعلى رأسها املدير.
الــوعــدودي عضوي اجلمعية املغربية حلقوق اإلنــســان بكل من
محاكمة الصحفي سلميان الريسوين
خنيفرة وأسفي.
ق ــررت محكمة االســتــئــنــاف بــالــدار الــبــيــضــاء تــأجــيــل قضية
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تطالب إبلغاء إجبارية جواز
الصحفي املعتقل سليمان الريسوني جللسة  17نونبر 2021
ا لتلقيح
الستكمال املرافعات.
قام وفد من املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان
لإلشارة فإن سليمان الريسوني قد مت احلكم عليه ابتدائيا
برئاسة املناضل عزيز غالي رئيس اجلمعية بإيداع عريضة لدى
بخمس سنوات حبسا نافذا وغــرامــة قدرها  100ألــف درهــم يف
محكمة النقض لوقف البالغ احلكومي القاضي بالزامية التلقيح
محاكمة غابت فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة حسب
هيئة دفاعه واملنظمات احلقوقية الوطنية والدولية حيث ظل
رعن االعتقال االحتياطي بصفة تعسفية لعدة شهور مما ينم
على أن اخللفية وراء اعتقاله ومحاكمته انتقامية.
العواج الى  15نونبر .2021

هيئة مساندة الرايض والريسوين ومنجب وكافة ضحااي
انهتاك حرية التعبري ابملغرب
أصــدرت هيئة مساندة الــراضــي والريسوني ومنجب وكافة
ضحايا انتهاك حرية التعبير باملغرب بيانا مؤرخا يف  4نونبر
 2021عبرت فيه عن استنكارها الشديد للتضييق والتعنيف
واالعتقال التعسفي للمواطنني/ات منذ تفعيل القرار احلكومي
القاضي بإلزامية جواز التلقيح ،وأخبرت فيه الرأي العام ب:

لكونه غير قانوني وغير دستوري.

ويشار إلى اجلمعية ويف إطار دفاعها عن حقوق اإلنسان ترفض
 دخول املعتقل جواد أمغار يف إضراب عن الطعام الذي تتنكرإجبارية التلقيح وكذا إلزامية جواز التلقيح̜ وتندد باالنتهاكات
املؤسسة السجنية إلضرابه ومطالبه ومتنعه من االتصال بعائلته.
التي مست باملواطنني/ات الذي خرجوا لالحتجاج عي فرضه.
 -تأجيل محاكمة الصحفي الريسوني ليوم  10نونبر .2021

