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دجنبر   10 يوم  العالم  يخلد 
حلقوق  الــعــاملــي  الــيــوم  ذكـــرى 
ومكتسبات  وحقوق  اإلنــســان 

الــشــعــب املـــغـــربـــي تــتــعــرض 
والتراجع  التدهور  من  للمزيد 
الرأسمالي  الهجوم  جــراء  من 
املستويات  كافة  على  املتوحش 
ــة  ــادي ــص ــت الــســيــاســيــة واالق
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وغـــيـــرهـــا، 
جائحة  ظــل  يف  تعمق  والــذي 
عنه  تكشف  ما  كــورونــا..وهــو 
التي  جــدا  املــتــأخــرة  ــب  ــرات امل
الصعيد  على  املغرب  يحتلها 
التنمية  مــؤشــرات  يف  العاملي 
ــة  ــي ــراط ــق ــدمي ــة وال ــري ــش ــب ال
والصحافة،  التعبير  وحــريــة 
حول  الصادمة  األرقــام  وكــذا 
والهشاشة  والــبــطــالــة  الفقر 

أكثر  االجتماعية حيث يعيش 
الفقر  يف  مغربي  مليون   22 من 
باإلضافة إلى ماليني العاطلني 

حاملي  فيهم  مبن  العمل  عن 
الشهادات العليا ، دون احلديث 
املــغــاربــة  معظم  ــان  ــرم ح ــن  ع
ــي  ــاع ــم ــت ــن الـــضـــمـــان االج مـ
يف  واحلــق  الصحية  والتغطية 
االجتماعية  اخلــدمــات  ولــوج 
العمومية كالصحة والتعليم...

املخزني  الــنــظــام  ويــســابــق 
مخططاته  لــتــمــريــر  ــن  ــزم ال
الطبقية يف خدمة الرأسمالية 
وتنفيذ  واألجــنــبــيــة  احمللية 
بالنموذج  يسمى  ما  مضامني 
من  باملزيد  اجلديد  التنموي 
النفقات  وتقليص  اخلوصصة 

يتبع ص 2 

النضاالت الشعبية تتصاعد في مواجهة 

الهجوم املخزني على احلقوق واحلريات



2صوت العمال والكادحين 

العدد :  46   

 اخلميس  9  دجنبر   2021 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

حترير  إلــى  وســعــيــه  العمومية 
أســعــار غــاز الــبــوطــان والــدقــيــق 
سيشكل  ما  وهــو  والسكر  املدعم 
الشرائية  للقدرة  موجعة  ضربة 
باإلضافة   ، الشعبية  للجماهير 
تطبيعه  ــوات  ــط خ تــســريــع  إلـــى 
كافة  يف  الصهيوني  الــكــيــان  مــع 
سياسي  حتالف  أفق  يف  املجاالت 
صهيوني  ــي  ــال ــري ــب ام عــســكــري 
أمنها  سيهدد  املنطقة  يف  رجعي 

واستقرارها بدون شك.

قمعا  املخزني  النظام  ويشن 
اجلماهير  نــضــاالت  ضــد  أهــوجــا 
من  املناضلة  ــا  ــواه وق الشعبية 
التي  لالحتجاجات  وقــمــع  منع 
ــرة ضد  ــي املـــدة األخ تــكــاثــرت يف 
عــلــى الـــقـــرارات احلــكــومــيــة يف 
وتسقيف  التلقيح  جــواز  ــرض  ف
وانــضــمــت   ، التعليم  ولـــوج  ــن  س
من  ــرى  أخـ شعبية  فــئــات  إلــيــهــا 
وتالميذ...مما  ومعطلني  طلبة 
الشعبي  النضال  أن  على  يؤشر 
املستقبل  يف  أكــثــر  سيتصاعد 
ما  لديه  ليس  النظام  وان  خاصة 
يف  للبالد  إغراقه  بحكم  يعطيه 
جتاوز  على  أوشكت  التي  الديون 
اإلجمالي.كما  الداخلي  الناجت 
غير  االســتــبــداديــة  طبيعته  أن 
إلى  ستدفعه  لــإصــالح  القابلة 

والتغول.  القمع  املزيد من 

ان  ــؤكـــد  يـ ــع  ــ ــواق ــ ال هــــذا  ان 
وحتصني  احلــقــوق  انــتــزاع  سبيل 
العامالت  تنظيم  هو  املكتسبات  
النقابي  إطـــارهـــم  يف  ــال  ــم ــع وال
الـــدميـــقـــراطـــي والـــعـــمـــل عــلــى 
للطبقة  املستقل  احلـــزب  بــنــاء 
وبناء  الكادحني  وعموم  العاملة 
للجماهير  املستقلة  التنظيمات 

الشعبية.  النضاالت  وتوحيد 

تمتة االفتتاحية 

بطنجة رونو/سرتاتجيك  رشكة  عمال 

رونــو  ــة  ــرك فــيــه ش ــــذي حتــقــق  ال الــوقــت  يف 
يف  ومتواصلة  كبيرة  أرباحا  باملغرب  الفرنسية 
مزرية  أوضاعا  عمالها  يعيش  كورونا  جائحة  عز 
ــور  مــن جـــراء االســتــغــالل املــكــثــف وتــدنــي األج
بــاإلضــافــة  الــعــمــل  ظـــروف  وســـوء  عــامــة  بصفة 

للملف  االستجابة  وعدم  العمل  من  الطرد  إلى 
ملطلبي. ا

العمال  فــان   بالشركة  لعامل  رسالة  فحسب 
والقلق  الــذعــر  مــن  حالة  يف  يعيشون  أصبحوا 
يف  النقابة  واســتــهــتــار  اإلدارة  »تسلط  بسبب 
لم  حيث  الطرد  ملف  ومنها  ملفاتهم«  مع  التعامل 
مصالح  يخدم  توضيح  أو  بيان  أي  نفسها  تكلف 
مظاهر  ــن  ــة.وم ــال ــرس ال تعبير  حــســب  الــعــمــال 
طرد  جــانــب  ــى  إل الــعــمــال  حــقــوق  على  الــهــجــوم 
األجور  من  يومني  اقتطاع  هناك  العمال  بعض 
الترقية  يف  واحملسوبية  االنتاج  منحة  وتقليص 

التآزر.  صندوق  تعويضات  وتأجيل 

للنقل  الوطنية  الرشكة  عمال 
ابملحمدية اللوجستيك  ووسائل 

نضاالت  سلسلة  بعد  الشركة،  عمال  متكن 
على  الــشــركــة  إدارة  ــام  إرغـ مــن  واحــتــجــاجــات، 
معها،  اتفاق  وعقد  احلــوار  مائدة  إلى  اجللوس 
مبوجبه  متت  الشغل،  مندوبية  ممثل  بحضور 
بينما  العمال  مطالب  من  للعديد  االستجابة 
بدون  املطرودين  السبعة  العمال  قضية  بقيت 

عقدهم. جتديد  الشركة  رفضت  حيث  حل 

املحلية الجماعات  وموظفو  عمال 

بتاريخ  بوجدة  االبتدائية  احملكمة  *أصدرت 
صرف  على  ينص  قضائيا  حكما   2021 نونبر   25
برسم  وامللوثة  الشاقة  األعمال  عن  التعويضات 
لفائدة   2018/2019/2020 لسنوات  دجنبر  شهر 

يعتبر  ما  بوجدة.وهو  اجلماعة  وموظفي  عمال 
نضاالت  نتيجة  جاء  واملوظفني  للعمال  انتصارا 
لعمال  الــوطــنــيــة  اجلــامــعــة  إطـــار  يف  مــتــواصــلــة 
لواء  حتت  املنضوية  احمللية  اجلماعات  وموظفي 
القضاء. معركة  فيها  مبا  للشغل  املغربي  االحتاد 

بشركة  النظافة  عمال  النقابي  املكتب  *قرر 
لــواء  حتــت  املــنــضــوي  بنصالح  بالفقيه  اوزون 
ــوة  دع للشغل  الــدميــقــراطــيــة  الــكــونــفــدرالــيــة 
أثناء  الــســوداء  الــشــارات  حلمل  العمال  جميع 
وخوض   2021 دجنبر  فاحت  األربعاء  يوم  العمل 

سيعلن  العمل  عن  وإضــراب  احتجاجية  وقفات 
الحقا. تاريخه  عن 

دواعــي  فــان  النقابي  للمكتب  بيان  وحسب 
إلــى  تــعــود  الــنــضــالــي  املــســلــســل  ــرار يف  ــم ــت االس
التزامها  وعــدم  ــوار  احل بــاب  الشركة  إدارة  سد 
التي  والتعسفات   واخلروفات  السابق  باالتفاق 
ذلك  يف  مبا  النقابي  للعمل  ومحاربتها  تنهجها 
والتهديد  والترهيب  النقابيني  املسؤولني  طرد 

العمال. حق  يف 

النداء  »سيتل«/مركز  رشكة 
ابلرابط 

ما  »ســيــتــل«  شــركــة  يف  املستخدمني  مــعــانــاة 
استمرار  جراء  من  يوم  عن  يوما  تتفاقم  فتئت 
العمل  حلرمان  النقابي  العمل  محاربة  يف  إدارتها 
حقوقهم.فعوض  عن  للدفاع  الوحيد  السالح  من 
النقابي  املكتب  مع  احلــوار  مائدة  إلــى  اجللوس 
مرة  اإلدارة  أقدمت  للعمال  املطلبي  امللف  حول 
نقابي  مكتب  آلخر  العام  الكاتب  طرد  على  أخرى 
متتالية  بــإنــذارات  آخــر  نقابي  على  والضغط 
النقابي.  انــتــمــاءه  عــن  التخلي  على  إلرغــامــه 
املكاتب  أعضاء  اغلب  طــردت  قد  تكون  وبذلك 

. بية لنقا ا

الرباط  لنقابات  اجلهوي  االحتاد  اصدر  وقد 
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عبر   2021 نونبر   30 بتاريخ  بيانا  للشغل  املغربي  لالحتاد  متارة  سال 
النقابية  املكاتب  أعضاء  كل  حق  يف  الطرد  قرارات  لكل  رفضه  عن  فيه 
استمرار  معلنا  جميعا  بإرجاعهم  وتشبثه  اآلن̜  حلد  تأسيسها  مت  التي 
وعلى  واملشروعة  العادلة  املطالب  كافة  حتقيق  حتى  الكرامة  معركة 
إليه  ستؤول  ما  مسؤولية  الشركة  إدارة  محمال  النقابي̜  العمل  رأسها 

األوضاع.

ابلناظور األجرة  سيارات  مهنيو 

وقفة  بــالــنــاظــور  الكبيرة  األجـــرة  ســيــارات  وســائــقــو  مهنيو  نظم 
 2021 دجنبر   2 اخلميس  يوم  الناظور  جماعة  مقر  أمام  احتجاجية 
لشغل  ترخيص  بإلغاء   القاضي  اجلماعة  رئيس  قرار  على  احتجاجا 
األعــمــال  جمعية  لتمكني  أصــدرتــه  قــد  اجلماعة  كــانــت  الــعــام  املــلــك 

لها. مقر  تشييد  بهدف  الكبيرة  األجرة  سيارات  ملهنيي  االجتماعية 

للنقابة  اجلــهــوي  املكتب  اصـــدر  املهنيني  مــع  التضامن  إطـــار  ويف 
لالحتاد  التابع  الشرقية  باجلهة  األجــرة  سيارات  لسائقي  الوطنية 
األجرة  سيارات  سائقي  مع  تضامنه  فيه  أعلن  بيانا  للشغل  املغربي 
مطالب  على  تأكيده  ومجددا  اجلماعة  رئيس  قرار  مدينا  بالناظور 

. ملهنيني ا

الفالحي  القطاع  يف  العاملة  الطبقة 

والتفقير  والتمييز  الطرد  ضد  وموحدون  »موحدات  شعار  *حتت 
الزراعيني  للعمال  الوطنية  النقابة  تنظم  النقابية«  احلريات  اجل  ومن 
حملة  ش(  م  ا   ( الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  إطار  يف  املنضوية 
التضامن   منسوب  من  للرفع   2021 دجنبر   19 الى   8 من  متتد  نضالية 
والشعبي  العمالي  التضامن  وحشد  الــزراعــيــني/ات  الــعــمــال/ات  بــني 
البشع  واالستغالل  القانوني  والتمييز  االجتماعي  اإلقصاء  ومواجهة 
والالئق̜  القار  الشغل  يف  واحلــق  النقابية  واحلــريــات  احلقوق  وضــرب 
بظروف  وللتذكير  العمال/ات̜  ملطالب  املتعاقبة  احلكومات  وجتاهل 
املفقر  الــقــروي  العالم  يف  وأســرهــم/هــن  للعمال/ات  املأسوية  العيش 

املستويات. كافة  على  واملهمش 

املناطق  من  العديد  يف  الزراعية  العاملة  الطبقة  فــان  وللتذكير 
الرأسمالية  ضد  وحقوقها  مكتسباتها  عن  للدفاع  قوية  نضاالت  تخوض 
أمثلة  املخزني.ومن  النظام  أجهزة  طرف  من  املدعمة  اجلشعة  الزراعية 
بلقصيري̜  مبشرع  اوماللة«  »امــالك  شركة   : عمال/ات  نضاالت  ذلك 
و«ماريسا«  تارودانت«  و«حوامض  سود«  و«صوفيا  اكر«  »بالم  وشركة 
و«هالسطا«  اكري«  »مليح  و  ماسة̜  بسوس  فلور«  و«روزا  و«صوبروفيل« 
ــور«  ــي اك ــاب ــي غـــرب« و«ك ــاب ــري« و«ك ــود اكـ و«افــــرور« و«صـــاك« و«جـ
باملعازيز/ املغرب  عطور  وضيعة  الغرب   بجهة  اكسبريس«  و«كوالني 

كندر... باميوزار  اكري  وزالغ  اخلميسات  إقليم 

الباطروان خدمة  يف  الطبقي  القضاء 

شركة  عــمــال  مــن  ــا  ــي زراع عــامــال   20 االبــتــدائــيــة  احملــكــمــة  ــت  أدانـ
بشهر  سابقا(  صوجيتا  لشركة  ضيعة  تفويت  من  )مستفيدة  »اوماللة« 
حرية  عرقلة  بتهمة  درهــم   1000 وغــرامــة  التنفيذ  موقوف  حبسا 
اجلنائي. القانون  من  املشؤوم   288 الفصل  يف  عليها  املنصوص  العمل 
حقهم  ممارسة  على  العمال  من  انتقاما  الصورية  احملاكمة  هذه  وتأتي 

جانب  إلــى  واصطفافا  واملــشــروعــة*  العادلة  بحقوقهم  املطالبة  يف 
ولو  االرباح  ملراكمة  العمال  استغالل  تكثف  التي  املتوحشة  الباطرونا 

ومكتسباتهم. حقوقهم  حساب  على 

للجامعة  التابعة  الفالحية  لالستشارة  الوطنية  النقابة  أصدرت 
 6 بتاريخ  العام  الرأي  إلى  بالغا  ش(  م  ا   ( الفالحي  للقطاع  الوطنية 
للمكتب  العام  املدير  مع  اللقاء  مبخرجات  فيه  تخبر   2021 دجنبر 
لـــوزارة  الــعــام  الــكــاتــب  اشـــرف  حتــت  الفالحية  لــالســتــشــارة  الــوطــنــي 
املخرجات*  هذه  2021.ومــن  دجنبر   6 بتاريخ  انعقد  والذي  الفالحة 

تفعيل على  اإلدارة  سهر  ضرورة  البالغ،  حسب 

املكتب  مبهام  اخلاصة  للمكتب  املؤسس  القانون  من   2 املادة  مقتضيات 
عليها  املتفق  املذكرات  بإصدار  وااللتزام  الفالحية  لالستشارة  الوطني 
واالنتقاالت  والوظيفي  اإلداري  والسكن  النقابية  بالتسهيالت  اخلاصة 
مستحقات  وصــرف  وتعميمها*  ــل  اج كــآخــر   2021 دجنبر   20 قبل 
خالل   2017 منذ  أمومة  حالة  يف  للمستخدمات  التنقل  عن  التعويضات 
الشواهد  حاملي  ملف  بدراسة  العام  املدير  والتزام   2021 دجنبر  شهر 
ملنح  اجلماعي  النظام  إزاء  الشغيلة  وضعية  ملف  وحتيني  تسويته  قصد 
العام  املدير  التزم  أخرى  ملفات  املخرجات  تضمنت  التقاعد.كما  رواتب 

بتسويتها للمكتب 

املستشارين  مبجلس  النظافة  عامالت 

مكثف  استغالل  من  العمومية  املؤسسات  يف  النظافة  عامالت  تعاني 
من  حرمانهن  مع  درهــم*   2000 الغالب  يف  تتجاوز  ال  زهيدة  وبأجور 
ووسائل  الصحية  والتغطية  االجتماعي  كالضمان  احلقوق  ابسط 
احترام  فيها  املفروض  التشريعية  املؤسسة  الضرورية.وحتى  العمل 

العامالت. حقوق  األخرى  هي  تخرق  تصدرها  التي  القوانني 

مجلس  يف  للشغل  املغربي  االحتاد  عن  للبرملانية  شفوي  سؤال  ففي 
باملجلس  النظافة  عامالت  أن  عن  كشفت  اإلدريسي  فاطمة  املستشارين 
يف  شهريا،  1600درهم   يتقاضني  اذ  لألجور  األدنى  احلد  دون  يشتغلن 
أن  إلى  مشيرة  درهم،   3000 ب  توصلهن  على  فيه  يوقعن  الذي  الوقت 
يف  السمسرة  متارس  أصبحت  العمومية  املؤسسات  يف  املناولة  شركات 

قولها. حسب  العمومية  املؤسسات  ومبباركة  العاملة  اليد 

الصحة  قطاع 
الصحة  يف  الــعــمــومــي  الــقــطــاع  ومــســتــخــدمــو  ــاء  ــب وأط أطــر  خــاض 
يف  متفرقة  احتجاجية  وقفات  عــدة  نقاباتهم  لــواء  حتت  املنضوون 
مطالبهم  وكانت  الصحية.  املراكز  أبواب  أمام  الزمان  يف  موحدة  و  املكان 
املترتبة  بالتعويضات  املطالبة  يف  ويتمثل  مــادي،  هو  ما  بني  تــزاوج 
ال  ،حيث  األولى   -19 كوفيد مرحلة  إبان  ومخاطره  الشغل  كثافة  عن 
وبإمكانيات  للمواجهة  األمامية  الصفوف  يف  كانوا  أنهم  ينكر  أحــد 
مطالب  مع  تقاطعت  الصحية  الشغيلة  مطالب  وهشة.  هزيلة  وقائية 
الصحة  يف  احلق  يخص  فيما  املغربية  واجلماهير  احلقوقية  املنظمات 
األطــر  وزيـــادة  واللوجستيك  املــعــدات  ،وتوفير  وجــودتــه  ومجانيته 
التصدي  أجل  من  االستقبال  .بنيات  وحتسني  والتمريضية  الطبية 

وخوصصته تخريبه  للمخططات 
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التلقيح  وجواز  الغالء  ضد  الشعبية  االحتجاجات 

التعلمي ولوج  وتسقيف 

جواز  وفــرض   الغالء  سياسة  ضد  الشعبية  االحتجاجات  زالــت  ال 
الدوري  االمتحان  وفرض  التعليم  مباراة  يف  املشاركة  وتسقيف  التلقيح 
فيها  وتشارك  البالد،  مناطق  مختلف  يف  متواصلة  للتالميذ  بالنسبة 
وتالميذ  املعطلني  الشهادات  وحاملي  طلبة  من  املتضررة  الفئات  مختلف 
جواز  فرض  ومناهضو  التعاقد  عليهم  املفروض  واألساتذة  وأولياءهم 

املناضلة. القوى  طرف  من  مدعمني  التلقيح 

طرف  من  وخاصة  االحتجاجية  الوقفات  املسيرات  تصاعدت  وهكذا 

املدن  يف  ذروتها  بلغت  والتي  واملدن  املناطق  معظم  يف  والتالميذ  الطلبة 
بعض  يف  الدراسة  ومقاطعة  االحتجاجات  استمرار  حيث  اجلامعية 
مباراة  مقاطعة  إلى  الدعوة  متت  التعليمية.كما  واملؤسسات  اجلامعات 

التعليم. ولوج 

تنظيم  إلى  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  دعت  السياق  نفس  ويف 
العاملي  اليوم  مبناسبة  املغرب  مــدن  مختلف  يف  احتجاجية  وقفات 
وتغول  املعيشة  غــالء  على  لالحتجاج  دجنبر   10 اإلنــســان  حلــقــوق 

احلريات. اجل  ومن  املخزن 

الطالبية الحركة  نضاالت 

أسوار  داخل  نضالية  معارك  تخوض  الطالبية  اجلماهير  فتئت  ما 
كفاس  اجلامعية  املدن  بعض  شوارع  يف  و  الطالبية،  املواقع  و  اجلامعات 
القرارات  ضد  وغيرها  واكادير  ومراكش  ووجــدة  واجلديدة  وتطوان 
طبقية  مخططات  على  ترتكز  التي  واإلقصائية  االرجتالية  احلكومية 
وضع  منها  ،الــهــدف  السائدة  الطبقية  والكتلة  البرجوازية  متليها 
الطلبة  أمام  والبحثية  العلمية  املسارات  أمام  العراقيل  من  ميكن  ما 
خدمة  يف  عاملة  يدا  تكون  كي  املهني  التكوين  لُشعب  قسرا  ،لتوجيههم 

الرأسمالية.  اإلنتاجية  اآللة 

ط.  و.  أ.  العتيدة:  منظمتها  لــواء  حتت  إذن،و  الطالبية  احلركة 
بن  لــقــرارات  وإدانــتــهــا  رفضها  عــن  للتعبير  الــشــوارع  إلــى  خرجت  م. 
العموميني.  واجلامعة  واملــدرســة  التعليم  حــق  يف  التصفوية  موسى 

التعاقد  ضحايا  األساتذة  النضمام  فرصة  كانت  االحتجاجات  هذه 
إليهم  وانــضــم  التشغيل،  يف  الطبقية  السياسة  ضحايا  واملعطلني   ،
التقشفية  والسياسات  االفتراس  ضحايا  الكادحني  جماهير  عموم 
الشارع  بتوهج  يبشر  الــذي  الواعد  الزخم  هــذا  كل  ويف  التفقيرية. 
بعضها  منع  القمع  قوات  ،حاولت  الثورية  سيرورته  وإحياء  ونهوضه 
املدن  بعض  يف  لكنها  واحملاضر،  التهم  وفبركة  االعتقاالت  إلى  واللجوء 
احلضور  قوة  بسبب  بعيد  من  احملتجني  جحافل  بتتبع  اكتفت  األخرى 
على  القمعية  البوليسية  القوات  أقدمت  كما  الغاضب.  اجلماهيري 
مطالبتها  خلفية  على  قادة(  ومحمد  العوني  )خالد  أستاذين  اعتقال 
الترقية  مــرســوم  بتطبيق  احتجاجية  وقفة  خــالل  زمالئهم  رفقة 
النيابة  أمام   2021 دجنبر   9 اخلميس  يومه  وسيمثالن  اإلطار.  وتغيير 

ملفقة. بتهم  بالرباط  العامة 

السكن  من  واإلفراغ  العقار  مافيا  ضحااي 

بدوار  وأسرهم  السابقني  املزارعني  من  مجموعة  على  احلكم  مت   *
التي  الضيعة  يف  يقطنونها  كانوا  مساكن  من  باإلفراغ  الشق  بعني  احمر 
مالك  طرف  من  قضائية  دعوى  على  بناء  طويلة  ملدة  بها  يعملون  كانوا 

للتشريد. سيعرضهم  مما  عنده  يشتغلون  كانوا  الذي  األرض 

وشبكة  بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  وحسب   *
خلــزازرة  معيدة،مبنطقة  رشيد  السيد  أســرة  فان  اجلهوية  التضامن 
من  اإلفــراغ  حكم  تنفيذ  مت  ما  إذا  بالتشريد  مهددة   األوالد,  ثالث 
تنفيذ  يتم  لم  انه  علمنا  وقد   .2021 دجنبر  فاحت  يوم  واملرتقب  السكن 
والقوات  الدرك  من  كبيرة  أعداد  توافد  رغم  التاريخ  هذا  يف  اإلفراغ 

املساعدة.

أوالد  الردادنة  جماعة  من  وهو  سرحان،  مصطفى  السيد  يقبع   *
احلكم  مت  بعدما  ببرشيد  املدني  بالسجن  بنسليمان،  بإقليم  حداد 
مقرر  تنفيذ  عرقلة  بتهمة  نافذا  حبسا  أشهر  بثالثة  صهره  رفقة  عليه 
ثم  ووالده  أجداده  بها  يشتغل  كان  التي  األرض  نزع  هو  والهدف  قضائي 
رحيل  بعد  وأيضا  الفرنسي،  املعمر  طرف  من  حوزتها  إبان  وإخوته  هو 
للدولة  اململوكة  صوجيطا  شركة  تسيرها  أصبحت  عندما  املعمر  هذا 

املعمرين. أراضي  استرجاع  بعد 

 5 ( العقار  مافيا  رمــوز  بعض  محاوالت  إطــار  يف  احلكم  هــذا  ويأتي 
األرض  هذه  على  االستحواذ  الداخلية(  وزارة  يف  ومسؤولني  برملانيني 
الذين  العمال  من  وإفراغها  هكتار(   4400 ( للدولة  التابعة  الفالحية 
ملدد  الــكــراء  عبر  لهم  تفويتها  مت  بعدما  خدمتها  يف  عمرهم  افنوا 
وضــرورة  بالعمال  االحتفاظ  أهمها  بشروط  رمزية  وباثمنة  طويلة 
احملدد  الكراء  بعقد  املرفق  التصميم  حسب  لهم  هكتار   22 تخصيص 

الدولة. أمالك  مندوبية  طرف  من 

اجلمعية  فرع  اصدر  وصهره  سرحان  مصطفى  املعتقل  مع  وتضامنا 
قافلة  بتنظيم  فيه  يخبر  بالغا  سليمان  بنب  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
فورا  سراحه  إطالق  اجل  من  سكنه  مبحل  خطابي  ومهرجان  تضامنية 
واملاء  األرض  يف  واملشروعة  العادلة  حقوقها  كافة  من  عائلته  ومتكني 
ذكرى  دجنبر   10 اجلمعة  يــوم  وذلــك  اإلداريــة.  والوثائق  والكهرباء 

اإلنسان. حلقوق  العاملي  اليوم 
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الشغل       يف  الحق 
مفتوحا  اعتصاما  يوما   20 حوالي  منذ  جتيت  بني  معطلو  يخوض 
الشغل  يف  احلق  اجل  من  الكرامة«  »معركة  إطار  يف  القيادة  مقر  أمام 
التي  الصماء  واآلذان  التماطل  بسياسة  وتنديدا  الــكــرمي  والعيش 
للقرارات  ورفــضــا  واملــشــروع  الــعــادل  ملفهم  بشان  السلطات  تنهجها 
الشعبية  اجلماهير  مصالح  وضد  التعليم،  مبباراة  اخلاصة  التصفوية 
واالعتقال  القمع  ضحايا  مع  وتضامنا  والضرائب،  األسعار  يف  زيادات  من 

الكيدية. القضائية  واملتابعات 

ساعة   72 ــدة  مل الــطــعــام  عــن  إضـــراب  ــوض  خ املعتصمون  ــرر  ق ــد  وق
حتقيق  وفرض  صوتهم  إلسماع  تصعيدية  خطوة  يف  للتمديد  قابلة 
البلدة  ساكنة  من  كبير  ودعم  بتعاطف  معركتهم  مطالبهم.وحتظى 
تنظم  التي  واملتواصلة  اليومية  التضامنية  الزيارات  ذلك  على  تشهد 

. لهم

نهاية  يف  االنتحار  على  سنة   34 عمره  معطل  مجاز  شاب  أقدم   -  
املــدة  يف  النفسية  حالته  تــدهــورت  بعدما   2021 نونبر  شهر28 
اجتياز  سن  لتسقيف  الوطنية  التربية  وزارة  إصــدار  بعد  األخــيــرة 
يف  مــشــاركــتــه  أثــنــاء  للقمع  وتــعــرضــه  ســنــة   30 يف  التعليم  ــاراة  ــب م
بذل  أن   بعد  قوية  بصدمة  أصيب  حيث  القرار  هذا  ضد  االحتجاجات 
هذا  فان  الرائجة  املعطيات  للمباراة.وحسب  اإلعداد  يف  كبيرا  مجهودا 
من  آخرين  وديبلومني  احلقوق  يف  املهنية  اإلجازة  على  حاصل  الشاب 
لم  للتوظيف  مباريات  عدة  اجتاز  أن  له  املهني.وسبق  التكوين  معهد 
وقلة  والزبونية  الفرص  تكافؤ  عدم  من  يشوبها  ملا  نظرا  فيها  يوفق 

حولها... املتبارى  املناصب  عدد 

التعلمي يف  الحق 
إلى  رسالة  مبراكش  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  -وجه 
دجنبر  بتاريخ  مبراكش   الوطنية  التربية  لــوزارة  اإلقليمي  املندوب 
محمد  السيد  لتمكني  والعاجل  الفوري  بالتدخل  فيها  تطالبه    2021
ابنتيه  تسجيل  مــن  مــراكــش  اكفاي/عمالة  بجماعة  القاطن  الــبــاز 

والذي  باكفاي  اجلديد  سكناه  مقر  من  القريبة  اإلعدادية  بالثانوية 
البنتني  تسجيل  عدم  اجلمعية  اعتبرت  .وقد  أسرته  رفقة  إليه  انتقل 
بااللتزامات  الوفاء  وعدم  التعليم  يف  احلق  إعمال  من  مبرر  غير  متلصا 
طرف  من  للطفل  الفضلى  باملصلحة  واستهتارا  الصلة*  ذات  الدولية 

الوطنية.  التربية  وزارة  مصالح 

الشوارع  إلى  املغرب  مناطق  مختلف  يف  التالميذ  من  اآلالف  خرج   -
املراقبة  بتنظيم  املتعلق  الوطنية  التربية  وزارة  قرار  على  لالحتجاج 
فرض  بإرساء  والقاضي    2021/2022 الدراسي  للموسم  املستمرة 
كل  يف  تعليمية  مؤسسة  كل  صعيد  على  املستمرة  للمراقبة  موحد 
اضطرت  وقد  الصفية.  املستمرة  املراقبة  فروض  إلى  باإلضافة  أسدس 
التالميذ  احتجاجات  ضغط  حتت  الــقــرار  عن  التراجع  الــى  الـــوزارة 
عليهم  املفروض  واألساتذة  واملعطلني  الطلبة  باحتجاجات  والتحاقهم 

سنة.  30 يف  التعليم  مباراة  سن  تسقيف  الوزارة  قرار  ضد  التعاقد 

للخرض  الجملة  سوق  ومهنيو  تجار 
بسال والفواكه 

وقفة  بسال  والــفــواكــه  للخضر  اجلملة  ــوق  س ومهنيو  ــار  جت نظم 
دجنبر   7 الثالثاء  يوم  لسال  احلضرية  اجلماعة  مقر  أمام  احتجاجية  

مترير  للمدينة  اجلديد  اجلماعي  املجلس  عزم  على  لالحتجاج   2021
استشارة  بدون  بالرباط  اليوسفية  منطقة  إلى  السوق  حتويل  قرار 
واللجنة  اجلماعي  املجلس  تقرير  توصيات  على  وضدا  باألمر  املعنيني 
باحترام  اجلماعي  املجلس  يلزم  الذي  للقانون  وخرقا  السابقة  املالية 
نقل  على  تنص  والتي  حضرية  جماعة   22 طرف  من  املوقعة  االتفاقية 

بالرباط. اليوسفية  جماعة  عوض  بوقنادل  جماعة  إلى  السوق 

التضامن  إطار  يف  الوقفة  هذه  الدميقراطي  النهج  من  وفد  حضر  وقد 
والدعم. 
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57 دولة )منظمة  Omicron  يف  Covid-19:  رصد املتغري 

العاملية( الصحة 

يف  أوميكرون  حاالت  عن  اإلبالغ  مت  أنه   للصحة  العاملية  املنظمة  أعلنت 
مت  التي  احلاالت  العاملية. معظم  الصحة  منظمة  أقاليم  يف جميع  دولة   57
يتغير  قد  هذا  ولكن   ، بالسفر  حالًيا  مرتبطة  البلدان  هذه  يف  حتديدها 
آخر  يف  العاملية  الصحة  منظمة  أكدت  كما   ،« املعلومات  من  املزيد  توفر  مع 
له  يكون  أن  ميكن   Omicron البديل  أن«  إلى  مشيرة   ، الوبائية  نشرتها 

. ميزة منو على املتغيرات األخرى يف التداول 

لألمم  التابعة  العاملية  الصحة  وكالة  تعرف  ال   ، املرحلة  هذه  يف  ولكن 
االنتقال«.  قابلية  زيادة  إلى  سيؤدي  ذلك  كان  إذا  »ما  اآلن  حتى  املتحدة 
البيانات  أن  تكررها  أن  العاملية  الصحة  ملنظمة  ميكن  التي  الطرق  إحدى 
وأشارت  أيًضا.  محدودة   Omicron ملتغير  السريرية  بالشدة  املتعلقة 
يف  دولة   18 يف  اكتشافها  مت  إصابة   212 عن  نقاًل   ، العاملية  الصحة  منظمة 

االحتاد األوروبي ، إلى أن مسار املرض كان »بدون أعراض أو خفيف«.

شدة أوميكرون تعادل دلتا أو تقل عهنا عىل األرجح

زيادة  إفريقيا  جنوب  شهدت  »بينما  العاملية:  الصحة  منظمة  قالت 
)من  كورونا  فيروس  بسبب  املستشفى  دخول  حاالت  عدد  يف   82٪ بنسبة 

502 إلى 912( خالل األسبوع من 28 نونبر إلى 4 دجنبر 2021 ، فإن 
أوميكرون«. متغير  بسبب  املستشفيات  هذه  نسبة 

يف أحدث تقرير وبائي أسبوعي لها ، تؤكد وكالة الصحة العاملية التابعة 
البيانات اإلضافية ال تزال ضرورية لتحديد درجة شدة  أن  املتحدة  لألمم 
 Omicron متغير  بواسطة  بالتلوث  املرتبطة   Covid-19 حــاالت 
التي  احلماية  املميزة  الطفرات  تقلل  أن  املرجح  من  كان  إذا  ما  لفهم  وكذلك 

اللقاحات. متنحها 

ظهرت  التي  كورونا  بفيروس  اإلصابة  )حــاالت  شدة  كانت  إذا  »حتى 
متغير  من  أقل  تكون  أن  احملتمل  من  أو  مكافئة  املتغير(  بهذا  التلوث  بعد 
زيادة  هناك  تكون  أن  يجب   ، البلدان(  معظم  يف  حالًيا  )األغلبية  دلتا 
وقالت  مصابني  األشخاص  من  املزيد  يكون  عندما  االستشفاء  حاالت  يف 
منظمة الصحة العاملية »سيكون هناك فارق زمني بني تطور عدد احلاالت 
وزيادة عدد الوفيات« ، مضيفة أن هناك حاجة إلى معلومات إضافية لفهم 

كامل. بشكل  بأوميكرون  املصابني  لألشخاص  السريرية  الصورة 

ارتفاع احلاالت يف جنوب إفريقيا

متغير  أن  عــلــى  األدلـــة  بــعــض  هــنــاك  أن  يــبــدو  أنــه  مــن  الــرغــم  عــلــى 
 ، األخــرى  املتداولة  املتغيرات  على  منو  ميزة  له  يكون  قد   Omicron
سيؤدي  هذا  كان  إذا  ما  بعد  متأكدة  ليست  العاملية  الصحة  منظمة  فإن 
توقع   ، االفتراضات  من  العديد  إلى  »استناًدا  االنتقال.  قابلية  زيادة  إلى 
 1٪ نسبة  كانت  إذا  أنه  ومكافحتها  األمــراض  من  للوقاية  األوروبــي  املركز 
أوروبا  يف  سائدة  فستصبح   ،  Omicron متغير  عن  ناجتة  اإلصابات  من 

 ، يناير   1 من  اعتباًرا   ، اجلديدة  اإلصابات  من   50٪ من  أكثر  متثل  حيث   ،
العاملية. الصحة  منظمة  بالتفصيل   ،«  2022

تسلسل  ترتيب  مت  حيث   ، إفريقيا  جــنــوب  يف   ، نفسه  الــوقــت  ويف 
منذ  االرتفاع  يف  بالعدوى  اإلصابة  معدل  استمر   ، مرة  ألول   Omicron
حالة  ألف   60 من  أكثر  عن  اإلبالغ  مت  حيث   ، نوفمبر  من  الثاني  األسبوع 
 ، العاملية  الصحة  منظمة  وبحسب  دجنبر.   5 و  نونبر   29 بني  جديدة 
نفسه  الوقت  يف  السابق.  األسبوع  عن   111٪ بنسبة  زيادة  ميثل  هذا  فإن 
 7 أسبوع  يف   1.2٪ من   ، االختبار  إيجابية  معدل  يف  زيادة  أيًضا  لوحظ   ،

2 دجنبر. نونبر إلى ٪22.4 يف أسبوع 

مقاطعة  يف  اإلصابة  يف  األولية  الــزيــادة  ُتعزى   ، ذلــك  إلــى  باإلضافة 
غوتنغ يف منتصف نوفمبر جزئًيا إلى تركيز احلاالت بني طالب اجلامعات. 
بعض  يف  للحاالت  األسبوعي  احلدوث  يف  جًدا  كبيرة  زيادات  لوحظت  كما 
؛   )1990٪( إيسواتيني  سيما:  وال   ، إفريقيا  جلنوب  املجاورة  البلدان 
وليسوتو   )681٪( وناميبيا   )1207٪( موزمبيق  ؛   )1361٪( زمبابوي 

.)219٪(

الطفرات اليت قد تقلل من نشاط تحييد األجسام  فرضية 

املضادة

 ، للغاية  منخفضة  حتصني  بتغطية  األخـــرى  الــبــلــدان  هــذه  تتمتع 
 26٪ ٪12 من إجمالي السكان احملصنني بالكامل يف ناميبيا إلى  وتتراوح من 
بشكل  السكان  إجمالي  من   25٪ تلقيح  مت   ، إفريقيا  جنوب  يف  ليسوتو.  يف 
الزيادات ال تزال غير  الكامنة وراء هذه  أن »العوامل  الرغم من  كامل. على 
هذه  يف   Omicron انتشار  إلى  يرجع  هذا  أن  »املعقول«  فمن   ، معروفة« 
تصنيف  مت  أن  بعد  كورونا  فيروس  اختبارات  تعزيز  إلى  باإلضافة  املنطقة 

هذا املتغير على أنه »مصدر قلق خاص« ) املركبات العضوية املتطايرة(.

»التحليل  أن  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  أشــارت   ، أخرى  مالحظة  يف 
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تقلل  قد   Omicron متغير  يف  املوجودة  الطفرات  أن  إلى  يشير  األولي 
من نشاط حتييد األجسام املضادة ، مما يؤدي إلى انخفاض حماية املناعة 
هذا  فإن   ، املتحدة  لألمم  التابعة  العاملية  الصحة  لوكالة  وفًقا  الطبيعية«. 

عالية  سكانية  مجموعة  يف  بسرعة  ينتشر  املتغير  أن  يبدو  »ملاذا  يفسر 
املناعة مثل جنوب إفريقيا« ، حيث تبلغ تغطية التطعيم احلالية للبالغني 
 ٪  60-80 بـ  ، ولكن حيث تقدر مستويات االنتشار املصلي   ٪  35 حوالي 

املاضية. اإلصابات  بسبب 

SARS- بفيروس  اإلصــابــة  تشخيص  ميكن   ، ذلــك  إلــى  باإلضافة 
CoV-2 باستخدام االختبارات اجلزيئية )PCR( أو اختبارات املستضد 
)نتائج  تشخيصية  أخطاء  أي  عن  اإلبالغ  يتم  لم   ، اآلن  حتى  )السريع(. 
يتعلق  العاملية  الصحة  منظمة  من  معتمد  تشخيصي  ملنتج  خاطئة(  سلبية 

.Omicron بـ 

Omicron ، لكن دلتا ال تزال هي املهيمنة ينتشر 
أن  العاملية  الصحة  منظمة  تعتقد   ، اللقاحات  على  بالتأثير  يتعلق  فيما 
ساللة  ضد  اللقاحات  فعالية  لتقييم  املعلومات  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك 
Omicron. الحظت منظمة الصحة العاملية أن »هناك حاجة إلى مزيد 
أوميكرون قد  املوجودة يف متغير  الطفرات  إذا كانت  البيانات لتقييم ما  من 
فعالية  عن  وبيانات  اللقاح  من  املشتقة  املناعة  حماية  انخفاض  إلى  تؤدي 
أنها  مضيفة   ، اإلضافية«  التطعيم  جرعات  استخدام  ذلك  يف  مبا   ، اللقاح 
البيانات عندما تصبح  العمل مع شركائها لرصد وتقييم هذه  »ستستمر يف 

متاحة ».

مع  التعاون  يف  العاملية  الصحة  منظمة  استمرت  إذا   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
تستمر  أن  فيجب   ، أوميكرون  متغير  ضد  العالجات  فعالية  لفهم  الباحثني 
أن  يف  والكورتيكوستيرويدات   )6 إلنترلوكني  )مضاد   6 إنترلوكني  مثبطات 

تكون فعالة يف تولي مسؤولية املرضى املصابني بأمراض خطيرة ».

الكوكب  الذعر على  إثارة  Omicron يف  إذا استمر   ، أوسع  على نطاق 
متغير  بغلبة  تتميز   SARS-CoV-2 لـ  احلالية  العاملية  الوبائيات  فإن   ،
يف  هبوطًيا  »اجتاًها  العاملية  الصحة  منظمة  الحظت   ، ذلك  بخالف  دلتا. 
كمتغير  حتديده  مت  الذي   Omicron وظهور   ، وجاما  وبيتا  ألفا  نسبة 

26 نونبر«. مثير للقلق يف 

 ، يوًما   60 آخر  يف  جمعها  مت  عينات  مع  تسلساًل   899935 بني  من 
897886 تسلسل ، وهذا ميثل 99.8٪. يهيمن متغير دلتا. مع أكثر من 

  gamma( كما ، )بعد ذلك ، يتضمن املتغير أوميكرون ) 713 , ٪0.1
؛ >٪0.1( و  ، بيتا )64  154؛ >0.1٪(   ( ألفا   ،  )0.1٪< 286 ( )؛ 

.) Lambda و Mu ٪0.1 متغيرات متداولة أخرى )مبا يف ذلك 

فريوس كوروان: آخر املستجدات بشأن الجائحة يف العامل

 تعلن األمم املتحدة : ال تطعمي قرسي 

 8 األربعاء  يوم  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  حذر 
اإلنسان  حقوق  دائًما  يحترم  أن  يجب  التطعيم  واجب  أن  من   2021 دجنبر 

أبًدا. القسري غير مقبول  التطعيم  وأن 

وقالت ميشيل  باتشيليت: »ال يجوز حتت أي ظرف من الظروف تطعيم 
اللتزام  االمتثال  الشخص  رفــض  أن  من  الرغم  على   ، قسرًا  األشخاص 
غرامة   ، املثال  سبيل  على   ، مثل  قانونية  عواقب  له  يكون  قد  التطعيم 

مناسبة«.

أوميكرون: زيادة معدل اإلصابة مرة أخرى 
البديل  أن  على  األربــعــاء  يــوم  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  شــدد 
Omicron للفيروس التاجي يبدو أنه يحتوي على معدل أعلى للعدوى 

ولكنه يسبب أعراًضا أقل حدة من متغير دلتا.

طلب   ، أكبر  بسرعة  املتغير  خلصائص  دقة  أكثر  صورة  على  للحصول 
البلدان  جميع  مــن   Tedros Adhanom Ghebreyesus

املنظمة. إلى  املساهمة يف تقييمه من خالل تقدمي بياناتهم 

Pfizer و BioNTech »ال يزال فعاال«  اللقاح الذي طورته شركتا 
ذكرت  حسبما   ،  Omicron الفيروس  متغير  ضد  جرعات«  »ثالث  بعد 
على  األخيرة  اللمسات  وضع  يف  ذلك  مع  ترغب  التي   ، األربعاء  يوم  املعامل 

لقاح مناسب »بحلول مارس«.

والعمل عن بعد  التطعيم  املتحدة: جواز  اململكة 
عن  األربــعــاء  يــوم  جونسون  بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  أعلن 
مبا   ، املتحدة  اململكة  يف   Omicron متغير  انتشار  لوقف  القيود  تشديد 
يف ذلك العودة إلى العمل عن بعد يوم االثنني وإدخال جواز سفر اللقاح يف 

األماكن. بعض 

        تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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، استقالتها  السابقة باسم جونسون  املتحدثة   ، أليجرا ستراتون  أعلنت 
يوم األربعاء 8 دجنبر 2021، بعد نشر مقطع فيديو مازحت فيه عن حفلة 
، حيث  املاضي  العام  أقيمت يف داونينج ستريت  أنها  ُيزعم  التي  امليالد  عيد 

التجمعات. حظر  مت 

يف وقت سابق اليوم ، أعلن بوريس جونسون ، الذي اعتذر ، عن حتقيق 
يتم  لم  كوفيد  مكافحة  قواعد  أن  بدا  إذا  عقوبات  بفرض  ووعد  داخلي 

اتباعها.

النرويج والدمنارك  تدابير جديدة يف 
اخلميس  ليل  منتصف  من  اعتباًرا  الصحية  التدابير  النرويج  ستعزز 
من  محدود  عدد  وجود  مع   ، احلاالت  تفشي  ملكافحة  أسابيع  أربعة  وملدة 
األشخاص للمناسبات املنزلية ، مبا يف ذلك احتفاالت عيد امليالد ، وارتداء 
واحــًدا.  متًرا  تبلغ  اجتماعية  ملسافة  الوصول  تعذر  إذا  إلزامية  أقنعة 

مضمون.

من  سلسلة   ، ــاء  ــع األرب  ، جهتها  مــن  الــدمنــاركــيــة  احلــكــومــة  وأعــلــنــت 
من  كان   .19  - كوفيد  فيروس  من  اجلديدة  املوجة  من  للحد  اإلجــراءات 
 ، يناير   3 يف  وتنتهي  دجنبر   17 يف  املدرسية  العطالت  تبدأ  أن  املفترض 
10 دجنبر  5 يناير. واعتباًرا من  15 دجنبر حتى  املدارس ستغلق من  لكن 
، ستغلق احلانات واملطاعم ، حيث يكون ارتداء األقنعة إلزامًيا مرة أخرى ، 

الوقت. الكحول بعد هذا  الليل وسيتم حظر بيع  عند منتصف 

 الغاء كرة االوبرا يف النمسا 
املقرر  الشهيرة  إلغاء كرة األوبرا   ، ، األربعاء  النمساوية  أعلنت احلكومة 
وباء  بسبب  التوالي  على  الثاني  للعام  فيينا  يف  فبراير   24 يف  عقدها 

كورونا. فيروس 

واحدة  هي   ، شخص   7000 حوالي  عادة  تستقبل  التي   ، الكرة  هذه 
السياسية  للنخب  شعبية  السنوية  االجتماعية  التجمعات  أكثر  من 

العالم. يف  والفنية  واالقتصادية 

5.2 مليون قتيل/ة  أكرث من 

جميع  يف  شخص   5270.700 عن  يقل  ماال  مقتل  يف  الوباء  تسبب 
فرانس  وكالة  أعدته  لتقييم  وفًقا   ،  2019 عام  نهاية  منذ  العالم  أنحاء 

برس من مصادر رسمية ظهر األربعاء.

القتلى  عــدد  بلغ  حيث  ثكال  األكــثــر  الــدولــة  هــي  املتحدة  الــواليــات 

 )473.952( والهند   )616.018( البرازيل  على  متقدما   791514
واملكسيك )295601( وروسيا )284.823(.

زيادة  االعتبار  يف  األخذ  مع   ، العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  تشير 
عدد  أن  إلى   ،  Covid-19 بـ  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  املرتبطة  الوفيات 

ضحايا الوباء يف العالم ميكن أن يكون أعلى مبرتني إلى ثالثة أضعاف.

املؤيدة إلعادة فتح  العلمية  اللجنة   : املغرب 
الجوية الحدود 

تأييده  عن   ، اليوم  املنعقد   ، الوطني  والتقني  العلمي  املجلس  أعلن 
القرار واتخاذ إجراءات  الفتح اجلزئي للحدود. وسيتعني اآلن دعم  إلعادة 
بشأنه من قبل احلكومة التي ستعقد مجلًسا يوم اخلميس 9 دجنبر 2021.

عدد  انخفاض  يعكس  مما   ، االفتتاح  إعادة  العناصر  من  العديد  تؤيد 
األحــداث  عقد  استمرار  وكذلك  املغرب  يف  للمراقبة  اخلاضعة  القضايا 
 15 يف  مراكش  يف  عقده  املقرر  العربي  الروسي  املنتدى  مثل  املستوى  رفيعة 
البحرية  الرحالت اجلوية والطرق  ، لن يكتمل استئناف  دجنبر. ومع ذلك 
البلدان يف جنوب إفريقيا حيث مت حتديد  القيود عن  ، حيث لن يتم رفع 

Omicron ألول مرة. متغير 

تعليق   ، نونبر   28 يف   ، أعلنت  املغربية  السلطات  بــأن  الذكر  يجذر 
انتشار  ملواجهة  أسبوعني  ملدة  أجنبية  دول  مع  والبحرية  اجلوية  الرحالت 
يوم  التنفيذ  حيز  القرار  هذا  دخل   .Covid-19 لـ   Omicron متغير 
إغالق  قرار  احلكومة  وبررت  مساًء.   11:59 الساعة   ، نونبر   29  ، االثنني 
كوفيد  مكافحة  يف  حتققت  التي  املكاسب  على  »احلفاظ  بضرورة  احلدود 

.»19 -

باألمس ، قال الدكتور مايكل رايان ، مسؤول الطوارئ يف منظمة الصحة 
العاملية ، إنه ال توجد مؤشرات على أن أوميكرون يسبب أشكااًل أكثر خطورة 
»لدينا  بريس:  فرنس  وكالة  مع  له  مقابلة  يف  وأوضــح   .Covid-19 من 
املتغيرات  جميع  ضد  فعالة  أنها  ثبت  التي  جًدا  الفعالة  اللقاحات  بعض 
لالعتقاد  سبب  يوجد  وال   ، واالستشفاء  املرض  شدة  حيث  من   ، اآلن  حتى 

بأن هذا لن يكون هو احلال مع أوميكرون«. 

كورونا  لـفيروس  مضاد  لقاح  إلنتاج  جاهز   Sothema املغربي  املعمل 
)Sinopharm(

ويعتزم   , اللقاحات  ملصنعي  سينوفارم  نادي  إلى  قريبا  املغرب  سينضم 
املغربي  املختبر  بني  شراكة  بفضل   ، مبدئيا  شهريا  جرعة  ماليني   5 إنتاج 
يف  الزيادة  وستستمر   .Sinopharm الصينية  ونظيرته   Sothema

10 مليارات جرعة. إلى  النشاط لتصل 

كورونا  فيروس  ضد  اللقاح  إنتاج  املقبلة  األسابيع  خالل  املغرب  سيطلق 
لضمان االكتفاء الذاتي من اللقاح ، وكذلك لنشر هذه اللقاحات يف السوق 
اإلفريقية ويف الدول املجاورة. خالل زيارته يف أوائل نونبر ، وقعت الغابون 
و املغرب اتفاقية جتعل من اجلابون أول دولة أفريقية يتم إمدادها بدفعات 

اللقاح املصنوع يف املغرب. من 
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املحكمة  أمام  قرابطي  مرمي  املناضلة  مثول 

مبراكش االبتدائية 
أمام  قرابطي  مرمي  الرفيقة  النقابية  احلقوقية  املناضلة  مثلت 
بناء   2021 دجنبر   6 االثنني  يوم  مبراكش  االبتدائية  احملكمة 
اجلنسي. بالتحرش  متهم  شخص  طرف  من  كيدية  شكاية  على 

.  2022 يناير   10 يوم  إلى  امللف  تأجيل  متم  وقد 

اجلمعية  إطار  يف  ومسؤولة   مناضلة  قرابطي   مرمي  الرفيقة 
مبراكش. للتعليم  الوطنية  واجلامعة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

املناضلة  املعتقلة  مع  تضامنية  وقفة  قمع 

بلعيد ولد  الزهراء  فاطمة 
فاطمة  املناضلة  املعتقلة  مــع  التضامنية  الوقفة  تعرضت 
حلمام  بساحة  »اطاك«  جمعة  نفذتها  التي  بلعيد   ولد  الزهراء 
من  والقمع  للمنع    2021 دجنبر   6 االثنني  يوم  البيضاء  الــدار 

املخزنية. القمعية  القوات  طرف 

)سيمان(  الزهراء  فاطمة  املناضلة  اعتقال  مت  فقد  وللتذكير 
عميد  شكاية  اثــر  على   2021 نونبر   25 بتاريخ  منزلها  من 
على  اعــتــقــال  حــالــة  يف  متابعة  ــي  وه بطنجة،  احلــقــوق  كلية 
األخير  االحتجاجات  يف  ومشاركتها  النضالية  أنشطتها  خلفية  
التربية  وزارة  لقرار  الرافضة  العليا  الشواهد  حملة  للمعطلني 
 30 يف  التعليم  مباراة  اجتياز  سن  بتسقيف  القاضي  الوطنية 

. سنة

الفلسطيين  الشعب  مع  التضامنية  الوقفات  قمع 
ــات الــتــضــامــنــيــة مـــع الــشــعــب  ــف ــوق ــد مـــن ال ــدي ــع -تـــعـــرض ال
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  إليها  دعت  التي  الفلسطيني 

الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العاملي  اليوم  مبناسبة  التطبيع 
للمغرب*   خارجيته  وزير  وبزيارة  املخزني  بالتطبيع  وللتنديد 

األجهزة  طــرف  مــن  همجي  لقمع   2021 نــونــبــر  29 االثــنــني  يــوم 
وخنيفرة. والرباط  بطنجة  حدث  كما  القمعية 

السيايس  للمعتقل  الصحية  الوضعية  تدهور 

العواج الدين  نور 
نور  السياسي  للمعتقل  الصحية  الوضعية  أصبحت   •  
ظروف  من  معاناته  تداعيات  جراء  من  حرجة  جد  العواج  الدين 
العامة  اإلدارة  تنهجه  الذي  الطبي  واإلهمال  السيئة   السجن 
إخضاعه  معه  يتطلب  مما  بصره  بفقدان  مهدد  وهو  للسجون 

بالسجن. يفتقده  ما  وهو  املستمرة  الطبية  واملراقبة  للعالج 

خلفية  على  اعتقل  العواج  الدين  نور  املناضل  فان  ولإشارة 
حبسا  بسنتني  ابتدائيا  عليه  احلكم  ومت  النضالية  أنشطته 
يوم  االستئنافية  املرحلة  يف  عليه  باحلكم  النطق  نافذا.وسيتم 

التأجيالت.  من  سلسلة  بعد   2021 دجنبر   13 االثنني 

الرتبية  وزارة  مقر  أمام  األساتذة  وقفة  قمع 

ابلرابط الوطنية 
االحتجاجية  الوقفة  وقمع  مبنع  القمعية  القوات  قامت   •
العليا  الشهادات  حلملة  الوطنية  التنسيقة  طرف  من  املنظمة 
ــوزارة بــالــربــاط .وقــد  ــ بـــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة أمـــام مــقــر ال
قادة  ومحمد  العوني  خالد  األستاذين  اعتقال  على  ذلك  أسفر 
وإصابات   2021 دجنبر   9 اخلميس  يوم  امللك  وكيل  إلى  وسيقدمان 

العاطي  وعبد  بوناجي  ومحمد  عقيل  فؤاد  األساتذة  صفوف  يف 
املرزوقي. السالم  وعبد  اوتروح  ويونس  بوعافية 

املطلبية  امللفات  معاجلة  عــوض  احلكومة  إن  إلــى  ونشير   •
ملواجهة  العنف  إلــى  تلجا  مــا  غالبا  فإنها  التعليمية  للفئات 
قطاع  يف  ــواء  األجـ تــوتــر  مــن  يــزيــد  ممــا  األســاتــذة  احتجاجات 
للتالميذ  الدراسي  التحصيل  على  سلبيا  يؤثر  ما  وهو  التعليم 
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االجتماعي  االستقرار  مقدمتها  ويف  األساسية  شروطه  وتوفير 

لألساتذة والنفسي 

بخنيفرة الصحافة  عىل  التضييق 
خنيفرة  بابتدائية  امزاز  العزيز  عبد  الصحفي  متابعة  -تتم 
تدوينة   خلفية  على  ــم   دره  6000 وبكفالة  ــراح  س حالة  يف 

باملدينة. املستشري  الفساد  تفضح  فيسبوكية 

مراسل  مبنع  بخنيفرة  الثانية  اإلداريــة  امللحقة  قائد  قام   -
االحتجاجية  الــوقــفــات  تصوير  مــن  الــعــدالــة«     ــوت  »ص موقع 
وسائل  يف  رائج  فيديو  يف  موثق  املنع  وهذا  املدينة.  شهدتها  التي 
يف  الشطط  إطــار  يف  يندرج  تصرف  .وهــو  االجتماعي  التواصل 
ترى  التي  القمعية  املخزنية  العقلية  عن  يعبر  السلطة̜  استعمال 

يجب  الــذي  االســاســي  عدوها  الصحافة  وحرية  االحتجاج  يف 
. ثه جتثا ا

أمغار جواد  السيايس  املعتقل  وضعية 
العام  املندوب  بالناظور  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  راسل 
بسلوان  احمللي  السجن  ومدير  اإلدمــاج  وإعــادة  السجون  إلدارة 
السياسي  املعتقل  ووضعية  مصير  حول   2021 نونبر   29 بتاريخ 
باقي  عــن  عزله  بعد  أمــغــار  ــواد  ج الــريــف  ــراك  ح خلفية  على 
رفضه  بسبب  ضــده  عقابية  ــراءات  إجـ واتــخــاذ  السجن  ــزالء  ن
عن  إضراب  يف  ذلك  اثر  على  ودخوله  كورونا  لقاح  جرعة  تلقي 
الفرع  عبر  معه.وقد  والتواصل  زيارته  من  أسرته  ومنع  الطعام 
بزيارته  ألسرته  بالسماح  وطالب  وضعيته  بشان  تخوفه  عن 
الدنيا  النموذجية  القواعد  يف  عليها  املنصوص  للحقوق  إعماال 
يف  عليها  واملنصوص  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  السجناء  ملعاملة 

للسجون. املنظمة  املغربية  القوانني 

كراوي سعيد  األستاذ  مع  تضامنية  وقفة 
كراوي  سعيد  املناضل  األستاذ  مع  تضامنية  وقفة  تنظيم  مت   
إطــار  يف  يتابع  والـــذي  بالرشيدية  االبــتــدائــيــة  احملكمة  ــام  أم
اجلامعة  الوقفة  .وحضرت  االحتجاج  يف  احلــق  على  التضييق 
األساتذة  وتنسيقية  الدميقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية 

واملعطلني. الطلبة  إلى  باإلضافة  التعاقد  عليهم  املفروض 

بتازة القضائية  الضابطة  من  عصام  مرصي  الرفيق  -استدعاء 

بالتهديدات  عليهم  والتضييق  املناضلني  ترهيب  ــار  إط يف 
استدعاء  مت  الصورية  القضائية  املتابعات  وطبخ  التهم  وتلفيق 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  عضو  مرصي  عصام  املناضل 
حلملة  الوطنية  للجمعية  التحضيرية  اللجنة  وعضو  االنسان 
القضائية  الضابطة  طرف  من  بتازة  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
ضد  األخيرة  النضاالت  يف  مشاركته  خلفية  على  أمامها  للمثول 

سنة.  30 يف  للتعليم  الولوج  سن  تسقيف 

الطفولة اغتصاب 
يف  مــــؤرخ  ــرب  ــغـ املـ يف  الـــعـــامـــة  ــنــيــابــة  ــل ل ــر  ــري ــق ت ــب  ــس ح    
ألف   13 من  أكثر  سجلت   2020 سنة  فــان   28/11/2021
تتم  للطفولة  اغتصاب  يعتبر  ما  وهو  قصر.  أطفال  بتزويج  إذن 
هي  كما  الطفل  حقوق  مع  يتنافى  القضاء  بواسطة  شرعنته 
الدولية  واملواثيق  الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  عليها  منصوص 

اإلنسان. حلقوق 

باعتبارها  اجلرائم  هذه  يف  األولى  املسؤولية  الدولة  وتتحمل 
أشكال  كافة  من  األطفال  حماية  عن  وأخالقيا  قانونيا  املسؤولة 

تتهددهم.   التي  االستغالل 


