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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف الشهر

افتتاحية

النظام املخزني اغرق املغرب في الديون
والشعب املغربي يؤدي الثمن
تـــقـــدر قــيــمــة الـــديـــون
اخلـــارجـــيـــة وال ــداخ ــل ــي ــة
للمغرب بحوالي  973مليار

حــلــول أخــــرى كــاســتــرجــاع
األمـــوال املنهوبة واألمـــوال
املهربة للخارج واستخالص

دره ــم أي حــوالــي  97مليار
دوالر .وهــي متثل أكثر من
 ./. 92مــن الــنــاجت الداخلي
اإلجمالي للبالد.وبلغ الدين
العمومي اخلارجي  ،حسب
تــقــريــر إحــصــائــي لـــــوزارة
االقتصاد واملالية  ،حوالي
 374مليار درهم أي أزيد من
 41مليار دوالر إلى حدود شهر
مارس .2021ومــن املرتقب أن
تقترض احلكومة  3.3مليار
دوالر خالل سنة  2022لسد
العجز الكبير يف امليزانية
الــعــامــة عــوض الــلــجــوء إلى

أمــــوال الــتــهــرب الــضــريــبــي
وفرض الضريبة التصاعدية
على الثروة...

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية

مستجدات اوضاع ونضاالت
الكادحني

إن تـــكـــريـــس ســيــاســة
االستدانة سيزيد من رهن
بالدنا لدى املؤسسات املالية
االمــبــريــالــيــة وعــلــى رأســهــا
البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ،مما يكرس التبعية
وفــقــدان للسيادة الوطنية
واخلضوع للشروط القاسية
واملــجــحــفــة الــتــي تفرضها
هــذه املــؤســســات مــن تقشف
يتبع ص 2

تطورات الحالة الوبائية باملغرب
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صوت العمال والكادحين
تمتة االفتتاحية

يف اخلـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة
وخوصصتها وتفكيك الوظيفة
الــعــمــومــيــة والــتــحــريــر الكلي
لالقتصاد واألسعار...
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
الطبقة العاملة الزراعية

يف إطــار احلملة الوطنية التضامنية التيتنظمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيني
حتــت شــعــر»مــوحــدات ومــوحــدون ضــد الــطــرد
والتمييز والتفقير ومن اجل احلريات النقابية»
مابني  8و 19دجنبر  2021مت تنظيم عدة
أنشطة نضالية منها املــهــرجــانــات واملــســيــرات

وتــــذهــــب تـــلـــك الــــقــــروض
أســاســا لــســد عــجــز املــيــزانــيــة
والتسيير وتــســديــد الــديــون
وفوائدها الكبيرة ،وليس إلى
االستثمار املنتج الــذي يخلق
فـــــرص الـــشـــغـــل المــتــصــاص
البطالة املتفشية بشكل مهول
أو إلــى القطاعات واخلــدمــات
العمومية االجتماعية الشيء
الــذي يعمق من معاناة الشعب
املغربي ويحرمه مــن حقوقه
األساسية يف الصحة والعالج
والتعليم والــســكــن واحلماية
االجتماعية...فالشعب املغربي
إذن هو الذي يؤدي ثمن إغراق
البالد يف الديون وليس الطبقة
الـــبـــرجـــوازيـــة االحــتــكــاريــة
املسيطرة املستفيدة من األوضاع
القائمة عبر االستغالل والنهب
واســتــثــمــار املـــــوارد واألمــــوال
العمومية ملــراكــمــة مصاحلها
اخلاصة.

والوقفات يف عدة مناطق كسوس واشتوكة ايت
باها والغرب وبني مالل وغيرها .

إن الــنــضــال ضــد املديونية
أساسي و هو جــزء من النضال
العام للشعب املغربي من اجل
التحرر مــن التبعية وحتقيق
الدميقراطية احلقيقية.وهذا
يتطلب وحـــدة نــضــال جميع
الــطــبــقــات والــفــئــات املــتــضــررة
من نظام الرأسمالية التبعية
السائد ويف مقدمتها الطبقة
العاملة ،وجميع القوى القوى
املــنــاضــلــة واملــنــاهــضــة للنظام
املخزني.

ويف القنيطرة قامت السلطات املخزنية مبنع
الوقفة االحتجاجية التي دعــت لها النقابة
الــوطــنــيــة لــلــعــمــال الــزراعــيــن يــوم األحـــد 19
دجنبر  2021بساحة الــنــافــورة ومبحاصرة
مقر االحتاد املغربي للشغل حيث نقل العمال/
ات احتجاجهم.ومن بني املطالب العمالية يف
املنطقة إلغاء احلكم االبتدائي اجلائر الصادر
يف حق عمال ومتقاعدي شركة «أمالك اوماللة»
وتسليم وصــوالت االيــداع للمكاتب النقابية˛
ووضـــع حــد حلــرمــان عــمــال شــركــة «هالسطا»
مــن األجــــور والــتــغــطــيــة الــصــحــيــة واحلــمــايــة
االجــتــمــاعــيــة وعــمــال شــركــة «مــلــيــح اكـــري»
واالســتــجــابــة ملطالب عــمــال « كــروم املــغــرب» «
 SAAGووضع حد ملعاناة عمال شركة ومزارع
«خلط «و»اليكانتي» و»لي بلوس» و»دار السالم»

ففي اشتوكة ايــت باها مت يــوم األحــد 19
دجــنــبــر  2021تنظيم مــســيــرة عمالية من
مقر االحتــاد املغربي للشغل إلــى باشوية ايت
اعميرة حيث انتهت بوقفة احتجاجية رفعت
فيها شــعــرات مــنــددة بــاألوضــاع االجتماعية
واالقتصادية املزرية للطبقة العاملة الزراعية
واالستغالل املكثف الذي تتعرض له من طرف
الباطرونا املدعمة من طرف السلطات باإلضافة
إلى الطرد ومحاربة العمل النقابي...وقد حضر
النهج الدميقراطي هذه الوقفة وألقى ممثله
كلمة عبر فيها عن التضامن مع الطبقة العاملة
الزراعية داعيا إلى املزيد من الوحدة والتضامن
والنضال لصون املكتسبات وانتزاع احلقوق .
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و»مشتل املناصرة  1و »2و»ال شوني» و»افــرور»
و»امــكــانــد» و»الـــشـــاوي» و»دورام» و»ســيــدي
الكامل  »2و»القصيبة» و»العباسي» و»سانتا
مبروكة» .
 اصــدر املكتب النقابي للشركة املغربيةالــكــنــديــة للتنمية الــفــاحــيــة عــن شعيب/
اوالد تامية بــتــارودانــت التابع للكونفدرالية
الــدميــقــراطــيــة للشغل بــيــانــا يف  12دجنبر
 2021يطالب فيه املندوب اإلقليمي للشغل
الــوفــاء مبــا الــتــزم بــه لــلــعــمــال ويــدعــو إدارة
الــشــركــة إلــى متكني الــعــمــال مــن مستحقاتهم
املادية العالقة بذمة الشركة وفتح احلــوار مع
املكتب النقابي حلل النزاع القائم .وأكد املكتب
النقابي تسطيره برنامجا نضاليا للدفاع عن
حقوق العمال يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية
أيام  16/23/30دجنبر  2021ومبيت يوم
 31دجنبر  2021على الطريق الوطنية بني
أوالد تــاميــة وايــت مــلــول.وقــد مت فعال تنفيذ
وقفة  16دجنبر .

عامالت رشكة «تريزو» بوجدة

ال زالت معاناة عامالت شركة « تريزو» باملركز
االستشفائي اجلامعي بــوجــدة املــطــرودات من
العمل قائمة˛ ولم جتد بعد طريقها إلى احلل
بسبب تعنت إدارة الشركة مبوقفها الرافض
إلرجاع جميع العامالت املطرودات ومتكينهن من
حقوقهن العادلة واملشروعة.ويف هذا السياق
اعتبر االحتــاد احمللي لالحتاد املغربي للشغل
بــوجــدة يف بيان لــه مــؤرخ يف  10دجنبر 2021
ان مخرجات احلــوار مع واليــة اجلهة الشرقية
بشان إرجــاع العامالت ال ترقى إلــى طموحات
االحتــاد بــإرجــاع جميع املــطــرودات الن أسباب
الطرد تتنايف مع تشريعات الشغل .

*عـــــامـــــات وعــــمــــال رشكـــة
«سيكوميك» مبكناس
يف اطــار استمرار مسلسلهم النضالي دفاعا
عن حقوقهم/ن نظم عمال/ات شركة سيكوميك
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
للخياطة وقفة احتجاجية أمام بلدية مكناس بتاريخ  13دجنبر
 2021تزامنا مع انعقاد دورة استثنائية ملجلس املدينة بدعوة من
عامل اإلقليم مطالبني/ات بعودتهم/ن إلى العمل وصرف أجورهم/ن
وتأدية مستحقاتهم/ن لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي˛
ومحملني/ات مسؤولية معانتهم/ن للسلطات اإلدارية واحلكومية .
للتذكير فان معاناة العمال /ات˛ وعددهم/ن حوالي  500جلهن
نساء˛ بدأت منذ  2016عندما مت تفويتها للشركة الفرنسية «ليو
مينور» لصناعة املالبس التي لم تعد تؤدي األجور بصفة منتظمة
ومستحقات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رغم اقتطاعها من
األجــور.ويف سنة  2017أعلنت اإلفالس فشردت العمال/ات .وبعد
نضاالت متواصلة من وقفات ومسيرات للعمال/ات متت إعادة تشغيل
الشركة بعدما ضخت جماعة مكناس ومجلس اجلهة أكثر من 400
مليون سنتيم يف ميزانيتها وأعفتها إدارة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من ديونها للصندوق .ورغــم هــذا الدعم الكبير ورغم
األربــاح الطائلة التي أصبحت حتققها رغــم جائحة كورونا بدليل
إضافة أكثر من  200عامل/ة لتلبية الطلبات احمللية واخلارجية
اخلاصة بالكمامات˛ فان إدارة الشركة لم تلتزم بتعهداتها إزاء العمال/
ات واستمرت يف حرمانهم/ن مــن حقوقهم/ن.بل قــامــت بتفويتها
للمدير املسير لها و الذي شرع مباشرة يف بيع ممتلكاتها لتصفيتها
واالنطالق من جديد بعد التخلص من العمال/ات ومستحقاتهم/ن .
إن معاناة العمال/ات ال تتحملها الشركة فقط بل جميع اجلهات
املسؤولة عن تطبيق القانون من سلطات حكومية وإقليمية ومحلية
ومندوبية الشغل والتي غالبا ما تصطف إلى جانب الباطرونا على
حساب مصالح العمال/ات .انه التحالف بني رأس املال والسلطة.وال
بديل عن وحدة العمال وتضامنهم ملواجهته .

عمال/ات متاجر «واي كييك» الرتكية بطنجة

مت تأسيس مكتب نقابي ملستخدمي/ات لشركة /متاجر «واي
كيكي» التركية للمالبس بطنجة يف إطــار نقابة االحتــاد الوطني
للشغل.وجاء هذا التأسيس كرد فعل على الظروف املادية واملعنوية
التي يعنون منها .
ونظرا لتعنت إدارة الشركة يف تلبية مطالب العمال/ات ويف مقدمتها
إرجاع املسؤول النقابي املطرود والتراجع عن قرار التنقيل التعسفي
لثالثة نقابيني إلى كل من وجدة والناظور وفاس˛ فان املكتب النقابي
قد قرر تنظيم خطوات نضالية ابتداء من  20دجنبر  2021تبدأ
بحمل الشارات أثناء العمل باإلضافة إلى تنظيم وقفات يومية تنطلق
يف نفس اليوم من السعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء أمام باب
الشركة املتواجد باملركز التجاري مرجان طريق الرباط.
للتذكير فــان هــذه الشركة التركية التي تتوفر على شبكة من
املتاجر يف املغرب كغيرها من الشركات التركية مثل شركة « بيم» متنع
العمال من ممارسة حقهم يف التنظيم النقابي.ومبجرد تأسيس مكتب
نقابي تقوم باالنتقام والضغط عليهم للتخلي عن النقابة حتى يخلو
لها اجلو الستغالل العمال كيفما تشاء مستفيدة من صمت وتواطؤ
اجلهات املسؤولة.

عمال/ات رشكة للنسيج واأللبسة بطنجة

نظم عمال/ات الشركة االسبانية «الفيسما»  ،للنسيج واأللبسة
املتخصصة يف املاركات العاملية والكائن مقرها باملنطقة الصناعية
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كزيانة بطنجة ،وقفة احتجاجية أمام باب الشركة لالحتجاج على
تأخير أداء أجورهم/ن منذ شهريني متتاليني ،وللمطالبة بصرفها
فورا .

وحسب تصريحات بعض العامالت فان إدارة الشركة قامت بتخفيض
أجور العمال/ات إلى النصف ومنذ شهرين توقفت عن أداءها متعللة
باألزمة̜ مما زاد يف تازمي أوضاع العمال/ات الذين أصبحوا/ن عاجزين
عن توفير متطلبات احلياة لهم وألبنائهم ومنهم من أصبح مشردا من
جراء عجزه عن أداء الكراء.

ضحااي حوادث الشغل

قد ال مير يوم واحد دون أن نستفيق على أخبار وقوع حوادث شغل
مميتة أو مؤذية تخلف إصابات خطيرة ا وعاهات مستدمية.والسبب
يعود أساسا إلى غياب أو ضعف شروط الصحة والسالمة والوسائل
الضرورية للعمل يف مواقع اإلنتاج ،وغياب املراقبة بل والتواطؤ مع
الباطرونا من طرف السلطات املعنية مبجال الشغل .ويف الغالب ال يتم
التبليغ بهذه احلوادث من طرف املشغلني مما يحرم العمال وذويهم من
حقوقهم يف العالج والتعويضات والتامني.وهو ما وقع مؤخرا للعامل
عصام الــذي يعمل يف شركة للحديد بالدار البيضاء الــذي تعرض
لعدة كسور بظهره ورجله بعد سقوطه أثناء العمل ليجد نفسه
مرمي بــدون عــاج وحــقــوق بعدما تخلى عنه الــبــاطــرون ،وللعاملة
السعدية جنادي يوم  7دجنبر  2021التي تعمل مبصنع سري للمواد
البالستيكية بدوار الفاسيني بجماعة سيدي حجاج التابعة لعمالة
مديونة والتي احترق جسدها من جراء اشتعال النار يف اآللة التي
كانت تشتغل بها ،وهــي اآلن يف حالة خطيرة وحــرجــة حتتاج إلى
العالج واملتابعة والى التكاليف املالية الضرورية لذلك خاصة وأنها
غير مصرح بها يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و الباطرون
تخلى عنها.

*الشغيلة الجماعية

قررت اجلامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية املنضوية
يف االحتــاد املغربي للشغل خوض إضــراب وطني إنــذاري بتاريخ 29
دجنبر  2021حتت شعار «ال بديل عن مقاومة مخططات اإلجهاز
عن اخلدمات العمومية لقطاع اجلماعات الترابية وحقوق العاملني
به» .ويأتي هذا اإلضراب حسب نداء للمكتب الوطني للجامعة˛ املؤرخ
يف  18دجنبر  ˛2021من اجل إعادة قاطرة احلوار االجتماعي إلى
سكته الطبيعية واحترام املمارسة واحلريات النقابية واخراج نظام
اساسي ملوظفي/ات اجلماعات الترابية عادل ومنصف ومتوافق حوله
وتسوية ملفات مختلف فئات الشغيلة اجلماعية.

*مربيات ومربو التعلمي األويل

قــررت املكاتب اإلقليمية ملربيات ومــربــو التعليم األولــي بجهة
الرباط سال متارة˛ املنضوية حتت لواء اجلامعة الوطنية للتعليم/
التوجه الدميقراطي˛ تصعيد نضاالتها بخوض إضراب جهوي أيام
 22و 23و 24دجنبر  2021مصحوب بوقفات أمــام املديريات
اإلقليمية يف اليوم األول وأمام األكادميية اجلهوية يف اليوم الثاني
احتجاجا على جتميد أجــورهــم/ن املــربــيــات واملــربــن منذ املوسم
الدراسي  2020/2021واملطالبة بصرفها فورا.

صوت العمال والكادحين
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حركة املعطلني

تخوض فــروع اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب
وغيرها من إطــارات املعطلني معارك نضالية متواصلة وشاملة ملختلف
مناطق املغرب كبنتي جتيت وبني مــال والناظور وامنتانوت وصفرو
ووجدة وتازة وغيرها للمطالبة باحلق يف الشغل .ويف هذا اإلطار:
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ساكنة منطقة»ادوز» إبقلمي بين مالل
تحتج من اجل املياه

نظمت ساكنة «ادوز» بإقليم بني مالل وقفة احتجاجية أمــام مقر
والية جهة بني مالل خنيفرة احتجاجا على النقص احلاصل يف املياه

 تخوض األطر املعطلة ببني جتيت اعتصاما بطوليا مرفوقا مببيتليلي أمام قيادة بني جتيت جتاوز  36يوما يف اطار معتصم الكرامة،دفاعا
عن حقهم العادل واملشروع يف الشغل .و قد مت إجراء حوار يوم االثنني

الصاحلة الشرب والكهرباء وتردي الطرق وغياب قنوات الصرف الصحي˛
وتنديدا بعدم التزام اجلهات والسلطات املعنية بوعودها للساكنة.وطالب
احملتجون باالستجابة الفورية ملطالبهم العادلة واملشروعة.
 20دجنبر  2021بني املعطلني و ممثلي السلطة احمللية ،لكن النتائج،
حسب املعطلني،لم تكن إيجابية حيث لم يختلف عن سابقيه فيما يخص
تقدمي الوعود فقط و االهتمام بالهاجس األمني ،والقول بأن ملفات
املعطلني املطلبية سترفع لل «املسؤولني» اإلقليمي،و تدارس احللول يف
إطار ما يسمى (تشغيل ذاتي أو مبادرة وطنية .)...
وأمــام تنصل السلطات احمللية من وعودها قرر املعطلون االستمرار
يف معركتهم النضالية وبأشكال تصعيدية حتى حتقيق مطالبهم رغم
احلصار والقمع املخزني كما حدث ليلة الثالثاء 14دجنبر عندما تعرض
معتصمهم لهجوم من طرف القوات القمعية مت خالله متزيق صور معتقلي
حراك الريف واحلركة الطالبية ومعتقلي الشعب املغربي عموما.

ودائــمــا ببني جتيت دخــل املــواطــن سفيان باللة وهــو شــاب من ذوي
االحتياجات اخلاصة يف اعتصام مفتوح داخل مقر اجلماعة للمطالبة
بحقه يف الشغل والعالج.
 نظمت اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب ،يوماألحد 19دجنبر  2021مبدينة صفرو ،ذكرى شهيدة حركة املعطلني
و هو اليوم الذي يصادف ذكرى استشهاد سعيدة املنبهي ( 11دجنبر)
شهيدة احلركة املاركسية-اللينينية املغربية.

تخليد الذكرى هذه السنة جتسد بإنزال وطني لكل فروع اجلمعية
مبدينة صفرو ،حيث انطلقت احملطة هاته بوقفة احتجاجية ثم مسيرة
جابت بعض الــشــوارع الرئيسية ،واختتمت من حيث انطلقت بكلمات
الهيئات و لقوى الداعمة (النهج الدميقراطي -اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان – اجلامعة الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي-الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل) ثم كلمة اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات
املعطلني باملغرب.

الطلبة والتالميذ يحتجون من اجل
حقوقهم

نظمت احلركة الطالبية بفاس املؤطرة يف االحتــاد الوطني لطلبةاملغرب مسيرة حاشدة جابت مجموعة من األحياء الشعبية وصوال إلى
وســط املدينة للتنديد مبمارسات شركة النقل «سيتي بــاص» يف حق
الطلبة من قمع وممارسات مهينة للكرامة بتواطؤ من طرف األجهزة
املخزنية.
 ما زالت معركة الطلبة املقصيني من االستفادة من احلي اجلامعيبجامعة شعيب الدكالي باجلديدة متواصلة عبر الوقفات واالعتصامات
أمام باب احلي من اجل فرض حقهم يف السكن اجلامعي.
 نظم تالميذ فم احلصن وقفة احتجاجية أمــام باشوية املدينةللمطالبة بحقوقهم يف ظروف مناسبة للتحصيل املدرسي ومنها توفير
مختبر ومكتبة واملالعب الرياضية˛ ولالحتجاج على بعض التصرفات
غير املسؤولة للحراسة العامة للمؤسسة.
كما عرفت بلدة فم احلصن مسيرة قوية شارك فيها العمال والفالحون
والطلبة واملعطلون والتالميذ جابت شوارعها احتجاجا على التهميش و
تردي األوضاع وفرض جواز التلقيح.
نظم طلبة األقسام التحضيرية لنيل شهادة التقني العالي بالثانويةالتاهيلية املسيرة اخلضراء بتزنيت احتجاجا على سياسة األذان الصماء
التي تنهجها الوزارة إزاء ملفهم املطلبي وعلى رأسه فتح املجال لهم لولوج
مسلك اإلجازة املهنية وصرف املنحة اجلامعية وتعميمها ومتكني جميع
الطلبة من بطاقة الطالب وتوفير مكتبة مجهزة.

صوت العمال والكادحين
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احتجاج ساكنة جماعة الصباب وبركني
ابقلمي جرسيف

نظمت ساكنة جماعة الــصــبــاب وبــركــن بإقليم كرسيف وقفة
احتجاجية للمطالبة بإصالح الطريق الرابطة بني كرسيف وبركني
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أخــذت العائلة تــودع املــال يف حساب خاص باحملكمة حسب القانون
اجلاري به العمل.والعائلة املتكونة من ثالث اسر مهددة اآلن بالتشرد
إذا ما مت تنفيذ حكم اإلفراغ .
وقد قام وفد من النهج الدميقراطي واجلمعية املغربية حلقوق
اإلنــســان واجلــامــعــة الوطنية للقطاع الــفــاحــي باحملمدية بــزيــارة
للعائلة للتعبير عن التضامن معها .

ارس من منطقة اوالد عبو تعيش الترشد

عاين فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي وضعية
مجموعة من اســر دوار أوالد عبو سابقا بتيط مليل مت تشريدها
بتواطؤ ووقــوف السلطات احمللية إلى جانب صاحب العقار إلى حد
اعتقال بعض الساكنة واحلــكــم عليهم بالسجن بينما مت تشريد
اآلخرين .
وعندما حــازوا على قطعة أرضية أخــرى للسكن قامت السلطات
احمللية باحلجز على أمتعتهم وتشريدهم من جديد يوم 10دجنبر
أي يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان .

ومرموشة نظرا لتسبب اهتراءها وضيقها يف حوادث السير اخلطيرة
واملــمــيــتــة والــتــي ذهــب ضحيتها الــعــشــرات مــن املــواطــنــن بــن قتلى
و معطو بني .

دوار بقيادة اورير يف مشال اكادير مهدد
ابلترشد

ساكنة دوار متــاروت بقيادة اوريــر باكادير مستقرة يف أراضيها
الفالحية ألزيد من  90سنة.وهي اآلن مهددة بالتشرد بسبب تقدم

*مواطن وأرسته بكرسيف أصبحوا
مرشدين بعد تنفيذ حكم ابإلفراغ

وجــد املواطن عــادل بوطاللق وأسرته عرضة للتشرد واملبيت يف
العراء بعدما مت تنفيذ حكم قضائي باإلفراغ ابتداء من  17دجنبر
.2021واملــواطــن املعني هو كادح يشتغل يف إصالح الدراجات وهو أب
لطفلني وزوجته حامل يف شهرها السادس .
وحسب فــرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنــســان بكرسيف الــذي
يؤازره فان املنزل/البراكة موضوع اإلفراغ مسجل يف اسمه يف إحصاء
إعــادة هيكلة احلي.فهل هناك ظلم وحكرة أكثر من تشريد إنسان
واحلكم عليه بالعراء يف فصل الشتاء القاسي .

عائلة مهددة ابلترشد مبنطقة بنيخلف
إبقلمي املحمدية

يتهافت املضاربون العقاريون على شراء األراضي يف املنطقة الشيء
الــذي يدفع مالكيها إلــى بيعها لهم ممــا يتسبب يف تشريد األســر
والعائالت التي كانت تسكن بها منذ زمن بعيد إما كعمال زراعيني
عند صاحب األرض أو كمكترين بناء على أحكام قضائية باإلفراغ.
ويف هذا اإلطار تأتي حالة عائلة الفقيد عليل الذي اشتغل كعامل
عند مالك األرض ثم كمكتر لقطعة من األرض ملدة تزيد عن  60سنة
كان يدفع سومتها وعندما أصبح مالك األرض يرفضها بغرض طرده

احد األشخاص الغريب عن املنطقة مبطلب حتفيظ األرض والبالغة
مساحتها حوالي  7هكتارات بناء على وثيقة إدارية موقعة من طرف
جماعة اوريــر تبني أنــه ال وجــود ألثــر قانوني لها بسجل اجلماعة
مما يطرح أكثر من عالمة استفهام عن مصدرها واجلهات التي تقف
خلفها.ويتخوف سكان الدوار من االستيالء على أرضهم التي أصبحت
محط أطماع املستثمريني العقاريني .

صوت العمال والكادحين
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
كوفيد  :-19تقول منظمة الصحة
العاملية إن الجرعات املنشطة لن تقيض
عىل الجائحة

نظرا ألن متغير  Covid-19 Omicronيكتسب قوة جذب ويثير
ً
القلق يف جميع أنحاء العالم  ،حذر رئيس منظمة الصحة العاملية يوم
األربعاء ( 22دجنبر) من أن اجلرعات املعززة لن تكون كافية للخروج من
الوباء.
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العاملية يوم اإلثنني  ، 20املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ( ، )WHOإنه
يجب أن يكون عام  2022هو العام «الذي ننهي فيه وباء» كوفيد ، -19
معا للحد من عدم املساواة يف اللقاحات.
ودعا القادة إلى العمل ً
قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس محذرا من اقتراب موسم األعياد:
جميعا قضاء بعض الوقت مع
جميعا من هذا الوباء .نريد
«لقد سئمنا
ً
ً
عائالتنا»  ،ولكن من أجل توفير حماية أفضل لهم وحماية نفسك « ،فهذا
يعني يف بعض احلاالت وأضاف «الغاء حدث».

وقــال تيدروس أدهــانــوم غيبريسوس  ،املدير العام ملنظمة الصحة
العاملية« :لــن تتمكن أي دولــة مــن اخلــروج مــن الــوبــاء بجرعات معززة
ضوءا أخضر لالحتفال كما هو مخطط لها».
واالجراْءات الصارمة ليست
ً
الصحة (.)WHO
وأشار الدكتور تيدروس إلى أن «برامج التعزيز العشوائية من املرجح
ً
بدال من إنهائه  ،من خالل حتويل اجلرعات املتاحة
أن تطيل أمد الوباء ،
إلى البلدان التي لديها بالفعل معدالت تطعيم عالية  ،مما مينح الفيروس
املزيد من الفرص لالنتشار والتحول».
وأصــر على أنــه «مــن املهم أن نتذكر أن الغالبية العظمى من حاالت
االستشفاء والوفيات هم أشخاص لم يتم تطعيمهم ولم يتلقوا جرعة
ويف حديثه يف مؤمتر صحفي يف األمم املتحدة يف جنيف  ،سويسرا ،
أوصى بأن تفكر العائالت واألشخاص الذين يرغبون يف قضاء بعض الوقت
معا خالل موسم األعياد يف التفكير مرتني« :حدث مت إلغاؤه أفضل من
ً
حياة أقل».
وأضاف من جهته «يف العام املقبل  ،تلتزم منظمة الصحة العاملية ببذل
كل ما يف وسعها للقضاء على الوباء».

جدا» أن «اللقاحات تظل فعالة
معززة»  ،مضيفً ا« :ويجب أن نكون واضحني ً
ضد متغيرات دلتا مثل .Omicron
وفقً ا للجنة خبراء منظمة الصحة العاملية املعنية بسياسة التحصني
( ، )Sageفإن  126دولة على األقل قد أعطت بالفعل تعليمات حلقن
جرعة معززة أو لقاح إضايف (على سبيل املثال األطفال) وقد بدأ 120
منهم بالفعل احلمالت يف هذا االجتاه .وقالت سيج يف بيان صدر بعد ظهر
األربعاء إن الغالبية العظمى من الدول الغنية أو متوسطة الدخل بينما
«لم تقم أي دولة فقيرة بعد بتطبيق برنامج سحب الثقة».

منظمة الصحة العاملية  « :احتفال
برأس السنة حدث إلغاؤه أفضل لتجنب
تبعاته»

منظمة الصحة العاملية تأخذ موعدا .قال املدير العام ملنظمة الصحة

يف حني أن املوجة اخلامسة من  Covid-19تضرب العديد من البلدان
وجه ًا لوجه وظهور متغير  Omicronقد أغرق العالم مجددا يف حالة
طــوارئ  ،و قد أعــرب رئيس منظمة الصحة العاملية  ،اليوم أحــد أكثر
األشخاص دراية مبكافحة الفيروس التاجي  ،الرغبة يف إنهاء الوباء العام
املقبل.
ودعا مرة أخرى إلى حتسني فرص احلصول على اللقاحات يف البلدان
احملرومة .قال تيدروس أدهانوم تيدروس« :إذا أردنا إنهاء الوباء يف العام
املقبل  ،فيجب علينا إنهاء عدم املساواة (يف اللقاحات) من خالل ضمان
حتصني  70٪من السكان يف كل بلد بحلول منتصف العام .العام املقبل».
وأصر على أن منظمة الصحة العاملية ال تعارض اجلرعات املنشطة ،
لكنه شدد على ضرورة تخصيصها لألشخاص املعرضني للخطر أو الذين
عاما .وبالتالي قدر رئيس منظمة الصحة العاملية
تزيد أعمارهم عن ً 65
أن البلدان التي تقدم جرعات معززة للبالغني أو األطفال الذين يتمتعون
بصحة جيدة سيكون من األفضل لها محاولة مشاركة هــذه اجلرعات
أو إقناع األشخاص غير احملصنني بأخذ زمــام املبادرة .وأصــر على «إننا
نواجه شتاء قاسيا آخر  ،لكننا نعتقد أيضا أنه ميكننا حتقيقه من خالل
الوحدة».

صوت العمال والكادحين

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
كوفيد  :-19بلجيكا وإسبانيا  ...مع
اقرتاب عيد امليالد  ،تضع الدول األوروبية
ً
قيودا جديدة

قبل يومني من عيد امليالد  ،قامت أوروبا بتشديد القيود يوم األربعاء
 22 ،دجنبر  ،للتعامل مع االرتفاع الكبير يف متغير  .Omicronمتغير
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سيتم اعتماد مرسوم بهذا املعنى يــوم اخلميس  ،وبالتالي سيكون
دائما إلى جتمعات مهمة تؤدي
ساريا يف عيد امليالد  ،والذي يؤدي
اإلجراء
ً
ً
إلى انتشار الفيروس .إجراء آخر وارد يف املرسوم املستقبلي :سيتم حتديد
فترة صالحية التطعيم من  1فبراير  2022إلى تسعة أشهر بعد تاريخ
إعطاء آخر جرعة.
يف األسابيع األخيرة  ،دعت عدة مناطق يف إسبانيا إلى اتخاذ تدابير
صحية أكثر صرامة .يطالب البعض  ،مثل كاتالونيا  ،بالعودة إلى قيود
أكثر صرامة مثل حظر التجول.

اململكة املتحدة تتجاوز عتبة 100000
حالة يف أربع وعرشين ساعة  ،لكهنا تخفف
بروتوكولها لألشخاص الذين مت شفاؤهم من
Covid-19

وألول مرة منذ بداية انتشار الوباء  ،سجلت اململكة املتحدة  ،األربعاء
 ،أكثر من  100ألف حالة إصابة خالل أربع وعشرين ساعة  ،حيث أدى
تفشي الوباء بسبب متغير أوميكرون إلى قيود جديدة يف بعض املناطق
ملدة يومني .عيد امليالد.
يف مواجهة هذا التطور املتصاعد للوباء  ،حذر رئيس الوزراء بوريس
«يف طريقه إلى أن يصبح مهيمنً ا بالفعل يف العديد من البلدان  ،مبا يف
ذلك الدمنارك والبرتغال واململكة املتحدة»  ،وفقً ا ملنظمة الصحة العاملية ،
والذي ميكن أن يكون لعدوى العدوى الشديدة اخلاصة به عواقب وخيمة
تلقائيا مما أدى إلى زيــادة عدد
على املستوى اجلماعي  -زيــادة التلوث
ً
املرضى يف املستشفى.

بلجيكا  :أغالق دور السيمنا واملسارح

أعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو يف مؤمتر صحفي يوم األربعاء أنه
اعتبارا من يوم األحد لوقف
سيتم إغالق دور السينما واملسارح يف بلجيكا
ً
انتشار متغير .Omicron
ميكن للمقاهي واملطاعم  ،التي تخشى ً
قيودا إضافية  ،أن تظل
أيضا
ً
مساء خالل موسم العطالت  ،كما هو احلال منذ
مفتوحة حتى الساعة 11
ً
بداية ديسمبر .ال تتأثر املتاحف باإلجراءات اجلديدة.

ً
إلزاميا يف
إسبانيا  :ارتداء القناع
الخارج

إلزاميا خارج
قالت احلكومة يوم األربعاء إن ارتداء األقنعة سيصبح
ً
اعتبارا من يوم اخلميس  ،عندما ينفجر عدد حاالت
إسبانيا مرة أخرى
ً
 - Covid-19حيث مت تسجيل أكثر من  60ألف حالة يف غضون  24ساعة.
وقال بيدرو سانشيز يف مؤمتر صحفي مساء األربعاء« :لقد أظهر القناع يف
األشهر األخيرة أنه أداة فعالة يف الوقاية».
وحــدد رئيس الــوزراء أنه ستكون هناك بعض االستثناءات من هذا
ً
محاطا بأفراد أسرته  -يف
االلتزام :ممارسة الرياضة  ،أن يكون مبفرده  -أو
فضاء طبيعي مثل اجلبال أو على الشاطئ .وأوضح بيدرو سانشيز أن هذا
اإلجراء «مؤقت» وسيتم سحبه «يف أقرب وقت ممكن».

تقييدا من
جونسون يوم االثنني من أنه «لن يتردد» يف اتخاذ تدابير أكثر
ً
حاليا  ،لكنه اختار
ارتداء األقنعة والتوصية بالعمل عن بعد املعمول به
ً
املماطلة.
يف الوقت احلالي  ،أعلنت احلكومة يوم األربعاء عن خفض فترة العزل
مــن عشرة إلــى سبعة أيــام يف إجنلترا لألشخاص الــذيــن مت تطعيمهم
والذين أصيبوا بفيروس  .Covid-19سيتمكن األشخاص الذين أجروا
اختبارين سلبيني للمستضدات يف اليومني السادس والسابع من اخلروج
من عزلتهم .وفقً ا للحكومة  ،سيتمكن املزيد من األشخاص من قضاء عيد
امليالد مع عائالتهم  ،دون املخاطرة بنقل الفيروس.
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ً
سلبيا لجميع املسافرين
تطلب السويد اختبارً ا
أعلنت السويد  ،بــدورهــا  ،األربــعــاء  ،تقييد شــروط دخــول أراضيها
اعتبارا
للمسافرين من دول أخرى يف االحتاد األوروبي  ،والذين سيكون لديهم
ً
سلبيا  ،حتى لو مت تطعيمهم . .ومع
من  28ديسمبر لتقدمي اختبار Covid-19
ً
عاما واملسافرون من اجلنسية السويدية أو
ذلك  ،ال يتأثر األطفال دون سن ً 12
املقيمني يف السويد بهذا االلتزام.
سبع دول أخرى أعضاء يف االحتاد األوروبي  -البرتغال وإيرلندا وقبرص
سلبيا  ،حتى
اختبارا
والتفيا وإيطاليا واليونان والنمسا  -تتطلب بالفعل
ً
ً
بالنسبة لألشخاص الذين مت تطعيمهم من االحتاد األوروبي  ،وأعلنت فنلندا
مساء الثالثاء أنها ستفعل الشيء نفسه.
أعلنت احلكومة الدمناركية  ،األربعاء  ،أن الدمنارك تعتزم أن حتذو حذوها
 ،بعد موافقة البرملان عليها.
وفقً ا للمفوضية األوروبية  ،يجب أن تخضع متطلبات االختبار السلبي
يف االحتاد األوروبي لإلشعار  ،وأن تكون محدودة يف الوقت املناسب وأن تكون
متناسبة .صرح املفوض ديدييه رايندرز« :نحن نتفهم أن بعض الدول األعضاء
تتخذ إجراءات  ،لكن ( )...لسنا مقتنعني حقً ا بأن السفر مفيد للغاية  ،وما زلنا
نعتقد أن الشهادة هي العنصر الذي يجب أن يكون كافي ًا». .

تقدم أندية كرة القدم االسكتلندية عطلة الشتاء
قررت أندية الدوري االسكتلندي لكرة القدم  ،األربعاء  ،تقدمي إجازتها
الشتوية ملدة أسبوع واحد  ،بعد أن حددت احلكومة عدد املتفرجني إلى 500
اعتبارا من  26ديسمبر  ،من أجل احلد من وباء
متفرجا ملدة ثالثة أسابيع
ً
ً
كوفيد .-19
يوم الثالثاء  ،أعلن الوزير األول االسكتلندي نيكوال ستورجون أن األحداث
العامة يف الهواء الطلق ال ميكن أن تستوعب أكثر من  500متفرج من  26ديسمبر
 ،ملدة «تصل إلى ثالثة أسابيع»  ،ملكافحة الزيادة يف عدد حاالت .Covid-19
ستقام املباريات الست املقرر إجراؤها يف  26ديسمبر أمام جمهور منخفض ،
نظرا لعدم توفر التواريخ إلعادة جدولتها.
ً

جائحة كوروان  :جولة حول العامل و اخر التطورات
مع اقتراب احتفاالت نهاية السنة مت اتخاذ تدابير جديدة وإعالن تقارير
جديدة وأبرز النقاط
بؤرة صينية يف مدينة شيان :فرض عقوبات على السياسات احمللية -
مت معاقبة  26مسؤول سياسي يف الصني لفشلهم يف منع تفشي مرض كوفيد
يف مدينة شيان الكبيرة (شمال)  ،التي يعيش فيها  13مليون نسمة بعد بروز
بؤرجديدة  ،حسبما ذكرت وكالة االنضباط الوطنية يوم اجلمعة.
جنحت الصني يف السيطرة على الوباء على أراضيها وسجلت حالتي وفاة
فقط يف عام ونصف .ومع ذلك  ،ال يزال يتم تعبئته لتجنب أي تفشي كبير
قبل دورة األلعاب األوملبية الشتوية يف بكني يف فبراير .يتم توبيخ املسؤولني
الصينيني الذين فشلوا يف احتواء الوباء يف مقاطعتهم أو مدينتهم بشكل
منتظم بل وطردهم.
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 اإلكوادور :أول دولة عامليا تعلن عن التطعمي اإلجباري منسن  5سنوات
أعلنت وزارة الصحة اإلكوادور أن التطعيم ضد كوفيد  -19إلزامي منذ سن
اخلامسة  ،وهو األول من نوعه يف العالم لهذه الفئة العمرية .و حتى اآلن ،
إجباريا.
فقط عدد قليل من البلدان جعلت التطعيم
ً

 املغرب ميدد اغالق حدوده الجوية -مدد املغرب اجلمعة حتى نهاية يناير  ،إغالق حدوده اجلوية  ،املعمول به
ً
أصال أن ينتهي
منذ  29نونبر  ،حملاربة انتشار متغير أوميكرون .كان من املقرر
هذا اإلغالق يف  31دجنبر.

 الجرعات املعززة ضد كوروان  :تعديالت يف فرنسا وهولندايف مواجهة املوجة اخلامسة من الوباء  ،أوصت الهيئة العليا للصحة ( )HASيف
فرنسا بإمكانية إجراء جرعة اللقاح املعززة من ثالثة أشهر بعد احلقن األخير ،
ً
بدال من اخلمسة احلالية .وتستعد احلكومة لتقليص هذه الفترة إلى  4أشهر.
يف هولندا  ،التي تخضع لقيود صحية صارمة  ،اعترف رئيس الوزراء مارك
روته بارتكاب «أخطاء» يف إدارة األزمة الصحية .وبحسبه فإن حملة التطعيم
«كان من املمكن أن تبدأ قبل ذلك».

 غوادلوب :املجلس اإلقلميي املحتل -اقتحم املتظاهرون من مجموعة مكافحة املجازات الصحية فلك الدم يف
املجلس اإلقليمي جلوادلوب يوم اخلميس لقضاء الليلة هناك  ،والتي أدانتها
الطبقة السياسية بأكملها يف هذا األرخبيل الفرنسي بجزر الهند الغربية التي
اهتزتها أزمة اجتماعية ولدت من معارضة واجب التطعيم ملقدمي الرعاية
ورجال اإلطفاء.
وطالب املتظاهرون  ،الذين قالوا إنهم مستعدون «لقضاء عيد امليالد هناك»
 ،الدولة باالنضمام إلى طاولة املفاوضات التي توقفت منذ أسبوعني .وحذرت
احلكومة من أن «الدولة لن تتفاوض إللغاء قانون اجلمهورية الــذي أقره
البرملان».

• كوروان تردي أكرث من  5.38مليون قتيل عامليا-
شخصا حول العالم منذ
أسفر الوباء عن مقتل ما ال يقل عن 5،385،564
ً
نهاية عام  ، 2019وفقً ا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس من مصادر رسمية يوم
صباحا بتوقيت جرينتش.
اجلمعة الساعة 11
ً
من حيث القيمة املطلقة  ،فإن البلدان التي سجلت أكبر عدد من الوفيات
هي الواليات املتحدة ( )815423والبرازيل ( )618228والهند ()478133
وروسيا (.)302369
مت إبالغ السكان بأن البلدان التي تسبب فيها الوباء بأكبر قدر من الدمار
هي بيرو وبلغاريا والبوسنة.
تقدر منظمة الصحة العاملية ( ، )WHOمع األخــذ يف االعتبار زيادة
الوفيات املرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بـ  ، Covid-19أن حصيلة
رسميا.
الوباء ميكن أن تكون أعلى مبرتني إلى ثالث مرات من تلك املسجلة
ً

صوت العمال والكادحين

العدد 47 :
اجلمعة  24دجنبر 2021

محور الحريات وحقوق اإلنسان
ملف املحاكمات واالعتقال السيايس
 -أصــدرت احملكمة االبتدائية بطنجة حكمها ضد املعتقلة

السياسية هاجر النالي بثالثة أشهر حبسا نافذة على خلفية أنشطتها
النضالية ومشاركتها يف االحتجاجات الشعبية ضد فرض جواز التلقيح
بطنجة.وكعادته جلا القضاء الطبقي إلــى التهم اجلاهزة واملعروفة
إلدانتها كإهانة موظف عمومي وتعنيفه والتظاهر غير املرخص...
كما قــررت نفس احملكمة تأجيل جسلة محاكمة املناضلة فاطمةالزهراء ولد بلعيد إلى يوم  27دجنبر  .2021وتتابع املناضلة فاطمة
الزهراء املشهورة بسيمان يف حالة اعتقال على خلفية نشاطها النضالي
وخاصة خالل االحتجاجات األخيرة بطنجة ضد تسقيف سن ولوج
ا لتعليم .

 أيدت محكمة االستئناف يف جلستها يوم  14دجنبر  2021احلكماالبتدائي الذي صدر يف حق املعتقل السياسي نور الدين العواج بسنتني
حبسا نافذا.وبذلك يؤكد القضاء الطبقى مرة أخرى كونه أداة يوظفها
النظام املخزني لالنتقام من املناضلني/ات إلخراس أصواتهم/ن.
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 بتاريخ  16دجنبر  2021انعقدت جلسة جديدة حملاكمة املناضلالرفيق كبير قاشا باحملكمة االبتدائية يف خنيفرة بناء على تهم كيدية
بالسب والقذف من طرف مسؤولني يف جمعية مرضى القصور الكلوي
ألنه فضح فسادهم .ومن غريب الصدف أن هؤالء مت عرضهم بدورهم
على نفس احملكمة و يف نفس اليوم يف حالة اعتقال بتهمة تبديد املال
العام وخيانة األمانة.
وقد مت تأجيل محاكمة الرفيق قاشا إلى جلسة  17فبراير .2022
وبــاملــوازاة مع احملاكمة مت تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد مبتابعة
الرفيق قاشا مت منعها ومحاصرتها من طرف األجهزة القمعية.

ملف املختطفني ومجهويل املصري

أصدرت جلنة التنسيق لعائالت املختطفني مجهولي املصير وضحايا
االختفاء القسري باملغرب يف إطار املنتدى املغربي للحقيقة واإلنصاف
بيانا بتاريخ  13دجنبر  2021تشجب فيه بقوة قمع ومنع وقفة احلقيقة
التي نظمتها يوم األحد  12دجنبر  2021بساحة األمم بالدار البيضاء
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان˛ مؤكدة أن ملف االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان ويف مقدمته ملف االختفاء القسري سيظل
مفتوحا وال ميكن إغالقه إال باالستجابة للمطالب العادلة للضحايا
وأسرهم ويف مقدمتها احلقيقة الكاملة حول مصير املختطفني.وطالبت
اللجنة الدولة املغربية باحترام التزاماتها الدولية والقطع مع كل
املمارسات املاسة بحقوق اإلنسان.

* انهتاك الحق يف التظاهر السلمي

ويعاني املعتقل نور الدين العواج يف السجن من ظروف صحية صعبة.
فهو مهدد بفقدان البصر كليا إن لم يتم متتيعه بحقه يف العالج.وحتقيق
ذلك رهني باستمرار الضغط وطنيا ودوليا.
 مت احلكم على املناضلني شفيق هجري وربيع هــومــازن من طرفمحكمة االستئناف بستة أشهر حبسا نــافــذا.وكــان قد حكم عليهما
ابتدائيا بشهر موقوفة التنفيذ.
 نظمت جلنة دعم حراك الريف بالدار البيضاء وقفة احتجاجيةبتاريخ  12دجنبر  2021أمام محكمة عني السبع للمطالبة بإطالق
سراح جميع املعتقلني السياسيني وضمنهم الراضي والريسوني.
 مت توجيه استدعاءات لثمانية نشطاء من بلدة متاسينت للمثولأمام احملكمة االبتدائية باحلسيمة بالتهم املعهودة ك إهانة موظفني
وارتكاب العنف يف حق رجال القوات العمومية والتظاهر بدون ترخيص
والتجمهر غير املسلح وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد...والهدف
طبعا واضح هو االنتقام من نشطاء الريف إلخراس أصواتهم.
 كما مت توجيه استدعاء للمناضل مصعب العرجان مبنطقة تازروتبإقليم مراكش على خلفية نشر تدوينة يتضامن فيها مع معتقلي حراك
الريف.

 قامت األجــهــزة القمعية املخزنية بقمع االحتجاجات السلميةيف عدة مدن كخنيفرة والرباط وخريبكة وزايو واكادير وسوق أربعاء
الغرب˛ سواء االحتجاجات التي دعت إليها اجلبهة االجتماعية املغربية
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان  10دجنبر لالحتجاج على غالء
املعيشة وتغول املخزن ومن اجل احلريات أو تلك التي دعت إليها اجلبهة
املغربية لدعم فلسطني وضــد التطبيع تنديدا بالتطبيع املخزني
مبناسبة الذكرى األولــى لتوقيع اتفاقية التطبيع اخليانية مع العدو
الصهيوني .
 نظم احملامون/ات احتجاجات يف جميع احملاكم عبر التراب الوطنييوم االثنني  20دجنبر  2021تنفيذا لقرار جمعية هيئات احملامني
باملغرب وفدرالية جمعيات احملامني الشباب لالحتجاج على الرسالة
الثالثية للرئاسة املنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة
النيابة العامة بشان فــرض جــواز التلقيح لولوج احملاكم وقــد انضم
املوظفون وكتاب الضبط إلى احملامني ليشلوا جميع احملاكم املغربية.
وقد تعرضت بعض الوقفات للقمع من طرف األجهزة املخزنية كما حدث
يف الناظور مما أسفر عن عدة إصابات من ضمنها إصابة املناضل الرفيق
جمال األطرش من هيئة كتاب الضبط .والذي يوجد يف إحدى املصحات
يف وضعية صحية صعبة وحرجة وإصابة الرفيق مصطفى الراشدي من
هيئة احملامني مبراكش.
وكخطوة تصعيدية إلسقاط قرار فرض جواز التلقيح لولوج احملاكم
دعــا املكتب الــفــدرالــي جلمعيات احملــامــن الشباب إلــى تنظيم وقفة
احتجاجية وطنية أمــام محكمة النقض بالرباط يــوم اجلمعة 24
دجنبر .2021

