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الرأسمالي  واجلشع  االستغالل 
حتقيق  اجل  حدود.فمن  له  ليست 
تلجا  املال  رأس  ملراكمة  اإلرباح  اكبر 
الرأسمالية  البرجوازية  الطبقة 
ــاء الــعــمــال/ات  إلـــى امــتــصــاص دمـ
منهم/ن  القيمة  فائض  سرقة  عبر 
والــطــرق.وهــي  األشــكــال  مبختلف 
ــن  ــوان ــق ال ــى  ــل تــــدوس ع ــك  ــ يف ذل
اهتمام  إي  تعير  وال  واألخالق˛ 
تتسبب  التي  ــوارث  ــك وال للعواقب 
والطبيعة  واملجتمع  لإلنسان  فيها 
تهمها  ال  فداحتها.فهي  كانت  مهما 
الربح  ثم  الربح  أي  النتيجة  سوى 
الوسائل  وكل  الربح˛  غير  شيء  وال 
بالنسبة  مشروعة  هي  لتحقيقه 

إليها.

إن ما حدث ويحدث من جرائم يف 
حق الطبقة العاملة˛ من طرد فردي 
وجماعي  للعمال/ات من العمل ومن 
تدني األجور وتخفيضها املستمر يف 
ظل جائحة كورنا وتخفيض ساعات 
العمل أو الزيادة فيها بدون تعويض 
يف  بــالــعــمــال/ات  التصريح  وعـــدم 
الضمان االجتماعي ومحاربة العمل 
الصحة  وســائــل  وتغييب  النقابي 
والــســالمــة والــوقــايــة مــن حــوادث 
الشغل التي تودي بحياة اآلالف من 
يحرك  أن  بدون  سنويا  العمال/ات 
ساكنا˛   املسؤولة  اجلــهــات  يف  ذلــك 
ــيــل عــلــى هـــذا الــتــوحــش  خلــيــر دل
هذه  أمثلة  أخــر  ومــن  الرأسمالي. 
الزراعية  العاملة  استشهاد  اجلرائم 
يناير   2 ــد  األح يــوم  ديــنــار  صباح 

طرف  من  دهسها   اثــر  على   2022
املعتصم الذي تنفذه مع  أمام  سيارة 
رفيقاتها أمام شركة »ازورا« املتعددة 
بها  ــت  ايـ بــاشــتــوكــة  االســتــيــطــان 
احتجاجا على طردهن من العمل.

الفاجعة  هذه  لتحصل  يكن  فلم 
الكبيرة لو تدخلت السلطات املعنية 
والسلطات  الشغل  مندوبية  مــن 
الشركة  إلرغام   واإلقليمية  احمللية 
على  الشغل  مــدونــة  تطبيق  على 
ــرام حــقــوق  ــتـ ــرض احـ ــ عــالتــهــا وف
القار  الشغل  مقدمتها  ويف  العامالت 
لألسف  النقابية.ولكن  واحلــريــة 
اإلدارية  األجهزة  تصطف  ما  دائما 
جانب  إلــى  والقضائية  والشغلية 
على  ــدا  ض الرأسمالية  الــشــركــات 
يؤكد  الــعــمــال/ات.وهــذا  مــصــالــح 
طبقي  جــهــاز  هــي  الــدولــة  ان  فعال 
خلدمة  البرجوازية  فيه  تتحكم 
مصاحلها وضمان استمرار سيطرتها 

الطبقية.

وأمام هذا الواقع ال يبقى للطبقة 
صفوفها  تــوحــيــد  ســـوى  الــعــامــلــة 
نضاالت  على  واالنفتاح  ونضاالتها 
كادحن  مــن  الطبقين  حلفاءها 
وتقوية  وبناء  فقراء...˛  وفالحن 
النقابية  نضالها  أدوات  وتوحيد 
وضمان استقالليتها ودميقراطيتها˛ 
بناء  يف  والعملي  اجلاد  واالنخراط 
الكفيل  املستقل  السياسي  حزبها 
املجتمع  وحترير  بتحريرها  وحده 

ككل من االستغالل الرأسمالي..

    التوحش الرأسمالي يشتد وال بديل ملواجهته 

سوى النضال العمالي املوحد واملنظم
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الطبقة العاملة الزراعية
فاجعة شتوكة ايت ابها

الزراعية  العاملة  بها  ايــت  باشتوكة  الزراعية  العاملة  الطبقة  فقدت 
التابعة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  صفوف  يف  النقابية  واملناضلة 
لالحتاد املغربي للشغل صباح دينار يوم األحد 2 يناير 2022 على اثر حادثة 
والعمال  العامالت  ورفاقها  رفيقاتها  مع  اعتصامها  مكان  قرب  مروعة  سير 
الزراعين أمام الشركة املشغلة لهم وهي شركة »ازورا«˛ مخلفة وراءها أربعة 

أطفال أيتام.

إن املناضلة صباح شهيدة االستغالل والتوحش الرأسمالي دخلت إلى جانب 
بحقوقهم/ن  للمطالبة   2021 دجنبر   8 منذ  مفتوح  اعتصام  يف  رفاقها/تها 
العادلة واملشروعة بعدما رفضت إدارة  الشركة االستجابة لها والتحاور بشأنها 
مستفيدة من تواطؤ السلطات املعنية بتطبيق قانون الشغل وحماية احلريات 

واحلقوق من مندوبية الشغل والسلطات احمللية واإلقليمية وغيرها.

أنها ليست احلادثة املميتة األولى وسط العمال/ات ولن تكون األخيرة ما 
دامت الباطرونا املتوحشة من شركات وأفراد تستهتر بقانون الشغل وبحقوق 
وحريات العمال/ات بدون مراقبة أو محاسبة من طرف السلطات الوصية على 
الوصية  والسلطات  الشركة  تتحملها  إذن  الشغل.فاملسؤولية  قانون  تطبيق 
كما جاء يف بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي التي نعت املناضلة إميان 
ودعت الى توسيع التضامن وتكثيف التضامن العمالي والشعبي حتى حتقيق 
املباشرين  املسؤولن  ومحاسبة  ازورا  شركة  وعمال  لعامالت  العادلة  املطالب 

وغير املباشرين عن هذه الفاجعة وتوفير كل الضمانات ملنع تكرارها. 

بتاريخ  بيانا  الدميقراطي  للنهج  النسائي  القطاع  اصدر  السياق  نفس  ويف 
العيش˛  لقمة  لشهيدة  الضحية  ورفاق/ات  عائلة  فيه  يعزي   2022 يناير   3
يف  املسؤولية  محمال  الزراعيات  للعامالت  املمنهج  القتل  سياسة  فيه  ويدين 

احلادث للشركة االستغاللية والسلطات املعنية. 

رشكة صوبروفيل الفرنسية
ال زالت عامالت شركة صوبروفيل˛ املنضويات يف اجلامعة الوطنية للقطاع 
الفالحي˛ مستمرات يف اعتصامهن املفتوح واملصحوب باملبيت الليلي أمام مقر 
عمالة بيوكري يف ظل ظروف قاسية حيث يبنت يف العراء ويفترشن الكارطون 
ويلتحفن أغطية بالستيكية.وقد وقف وفد من النهج الدميقراطي باشتوكة 
ايت باها على هذه الظروف أثناء زيارته التضامنية للمعتصمات يوم األحد 

2 يناير 2022.

وتطالب العامالت بالعودة للعمل على اثر الطرد التعسفي الذي تعرضن له 
منذ بداية انتشار جائحة كورونا وإعالن حالة الطوارئ الصحية يف 20 مارس 
آذانها  الوصية  السلطات  تصم  لألسف  املطلبي.لكن  ملفهن  ومبعاجلة    2020
الظروف االجتماعية  أمام  الباطرونا˛ ولم حترك ساكنا  إلى جانب  مصطفة 
بطالة  من  وأسرهن  العامالت  منها  تعاني  التي  املزرية  واملادية  والنفسية 
وفقر وتشرد لبعضهن ومراض أصنب بها أثناء العمل من جراء استعمال املواد 

الكيماوية بوحدات اإلنتاج يف ظل غياب وسائل الصحة والوقاية واحلماية.

وفاة عامل أثناء اهنيار قناة للمياه
ايت بها مصرعه وأصيب عمل آخر إصابة بالغة يوم  لقي عامل باشتوكة 
للمياه  قناة  حفر  أثناء  التربة  عليهم  انهارت  بعدما   2022 يناير   01 السبت 
املأسوي  احلادث  هذا  تفنيت«.ويطرح  شاطئ  يف  البحر  مياه  حتلية  مبحطة 
تفتقر  ما  غالبا  والتي  العمال  فيها  يشتغل  التي  الشروط  مشكل  جديد  من 
املراقبة من طرف  ˛ وغياب  الوسائل الضرورية للعمل والصحة والوقاية  إلى 

مفتشي الشغل.

رشكة »الكاريب اتكس« للنسيج بطنجة
بطنجة  للنسيج  تاكس  الكاربي  شركة  عمال  من  عشر  ثالثة  يخوض  
بطنجة   العوامة   املجد  الصناعية  باملنطقة  الشركة  مقر  أمــام  اعتصاما 
انتقاما منهم على تأسيس  له  الذي تعرضوا  التعسفي  الطرد  احتجاجا على 

مكتب نقابي تابع لالحتاد الوطني للشغل.

وتشغل الشركة˛  وهي متخصصة يف النسيج لصالح شركات وماركات عاملية 
مثل زارا وبرشكا وكريكورين˛أزيد من 450 عامل/ة دون احترام قانون الشغل.
القانونية  الساعات  فوق  العمال  تشغل  فإنها  املطرودين  العمال  احد  فحسب 
الوطني للضمان  الصندوق  العمل  يف  للعمل˛ وال تصرح لهم بجميع ساعات 
االجتماعي.كما أنها توقف العمال ملدد أحيانا طويلة وبدون اجر˛ وال حتترم 

شروط الصحة والسالمة واحلق يف احلرية النقابية.

مربيات ومربو التعلمي األويل ابملؤسسات 
التعلمية

خاض مربو ومربيات التعليم األولي املنتميات للجامعة الوطنية للتعليم 
 28 بتاريخ  بتاونات  التعليم  مديرية  أمام  اعتصاما  الدميقراطي  /التوجه 
اجل  ومن  ملطالبهن  واالستجابة  أجورهن  بصرف  للمطالبة   2021 دجنبر 

الكرامة واحلقوق وضد اإلقصاء والتهميش.

عمال/ات النظافة والحراسة واإلطعام
اجلامعة  اطار  يف  املنضوون  واالطعام  واحلراسة  النظافة  عمال/ات  عقد 
الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي ملتقى وطنيا بتاريخ 26 دجنبر 2021 
حقوقهم  دوس  ضد  نضاالتهم  وقيادة  لتاطير  وطنية  سكرتارية  فيه   شكلوا 
طرف  من  بتواطؤ  وغالبا  الوساطة  شركات  طرف  من  واالجتماعية  املهنية 
السلطات الشغلية والتربوية والترابية حسب بالغ للسكرتارية صادر بتاريخ 

30 دجنبر 2021.

وقد عبرت السكرتارية يف بالغها ذاك عن رفضها لكل مظاهر االستغالل 
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املمنهجة  االعتداءات  لكل  وإدانتها  الوساطة  شركات  طرف  من  والعبودية 
على حقوق وحريات عمال/ات النظافة واحلراسة واإلطعام.وطالبت اجلهات 
املجاالت  هذه  خوصصه  وإلغاء  الشغل  قانون  لتنفيذ  بالتدخل  املسؤولة 

احليوية يف الفضاء التعليمي.

فباإلضافة إلى مظاهر االستغالل واحلرمان من ابسط احلقوق القانونية 
التمتع  اإلضافية  الساعات  عن  والتعويضات  لألجر  األدنى  احلد  يف  كاحلق 
يف  العمل  ايام  بجميع  والتصريح  واألعياد  والسنوية  األسبوعية  بالعطل 
والوقاية  العمل  وسائل  وتوفير  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
بعض  يف  يتعرضون  واإلطعام  واحلراسة  النظافة  عمال/ات  فان  والصحة˛ 
املديريات للطرد والتشريد بدعوى نقص اإلمكانيات املالية كما يحدث اآلن 

يف مديرية البرنوصي بالدار البيضاء.  

*عمال/ات الحراسة والنظافة ونقل 
املرىض مبستشىف الفارايب بوجدة

مبستشفى  املرضى  ونقل  واحلراسة  النظافة  عمال/ات  من  عدد  يخوض 
الفارابي بوجدة˛ وعددهم 30˛ اعتصاما منذ فاحت يناير 2022 احتجاجا 
عقد  نهاية  بعد  إنذار  سابق  بدون  عملهم  من  تعسفي  بشكل  طردهم  على 

عملهم ودخول شركات جديدة لتدبير احلراسة والنظافة ونقل املرضى.

ويف إطار التضامن معهم قام النهج الدميقراطي بوجدة بزيارة ملعتصمهم 
بداخل املستشفى.

عمال وموظفو الجماعات املحلية
الوطنية  اجلامعة  يف  املنضوون  احمللية  اجلماعات  وموظفو  عمال  خاض 
إضرابا  للشغل  املغربي  لالحتاد  التابعة  احمللية  اجلماعات  وموظفي  لعمال 
وطنيا يوم األربعاء 29 دجنر2021 احتجاجا على عدم تعاطي وزارة الداخلية 
مع املذكرة املطلبية للجامعة واحتجاجا على األوضاع التي تعيشها الشغيلة 
اجلماعية والهجوم اخلطير الذي تتعرض له مكتسباتها كاحلريات النقابية 
والساعات  وامللوثة  الشاقة  األشغال  عن  والتعويض  الشهادات  حاملي  وإدماج 
اإلضافية وتفاقم مشاكل عمال شركة النظافة بالسعيدية وتسريح العمال 

العرضين...

وحسب بالغ للمكتب الوطني للجامعة املؤرخ يف 30 دجنبر 2021 فان نسبة 
بها  حتظى  التي  الكبيرة  الثقة  يؤكد  مما   ./.90 فاقت  اإلضراب  يف  املشاركة 
اجلامعة يف أوساط الشغيلة اجلماعية ويدعو إلى املزيد من التعبئة وتقوية 
التنظيم استعداد لالستحقاقات التنظيمية والنضالية املقبلة.                                           

تقرير حول واقع الطبقة العاملة السياحية 
مبراكش

االجتماعية  االزمــة  ايقاع  على  يعيش  مبراكش  السياحة  قطاع  زال  ما 
فتئت  ما  االزمةالتي  هــذه   ، كورونا  جائحة  منها  فاقمت  التي  و  اخلانقة 
شغيلة  أسر  من  بــاآلالف  تعصف  زالــت  ما  و  السلبية  انعكاساتها  تتضاعف 
القطاع بسبب تشديد اإلجراءات اإلحترازية و التدابير الوقائية للحد من 
ركود  ظل  يف  اجلديدة  السنة  تستقبل  واملدينة  خصوصا  الفيروس  انتشار 
الشلل  و  الصحي  للحجر  مراكز  الى  الكبرى  الفنادق  فتحول   . تام  إقتصادي 
التام الذي تعرفه وكاالت األسفار ووكاالت النقل السياحي و اإلغالق الذي 
غياب  الى  إضافة  الضيافة  ودور  واملطاعم  الفنادق  من  عديد  عليه  أقدمت 
خطة لتشجيع السياحة الداخلية باملدينة و الضواحي جعل الطبقة العاملة 
تدهور  من  املزيد  و  التعسفي  الطرد  و  التسريح  من  للمزيد  عرضة  بالقطاع 
االوضاع االجتماعية واالقتصادية كل هذا يف ظل زيادات حارقة لالسعارويف 
االستهالكية  البنكية  القروض  مشكل  حلل  الدولة  الجهزة  تام  غياب  ظل 
خاصة ما تعلق منها بالسكن ، مما جعل عددا من شغيلة القطاع بن مطرقة 
املؤسسات البنكية وسندان الضع االجتماعي املأزوم كل هذا و الدولة ماضية 
بالتطبيع  املرتبط  السياحي  النشاط  لكون  والترويج  العام  الرأي  تضليل  يف 
مع الكيان الصهيوني كفيل بإخراج القطاع وشغيلة القطاع من األزمة . وعلى 
اإلحساني  الدعم  تقدمي  سياسة  يف  مستمرة  الدولة  الزالــت  آخر  مستوى 
الباطرونا  تصريح  بسببعدم  ذلك  و  القطاع  شغيلة  من  يسير  جزء  لفائدة 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  والعامالت  العمال  من  بالعديد  لسياحية 
ودور  والرياضات  واملقاهي  واملطاعم  الفنادق  وعامالت  عمال  اإلجتماعي 
الضيافة إضافة الى فئات أخرى كعمال ومستخدمي  وكاالت االسفار و النقل 
من  العديد  أن  اذ   .. بالضواحي  و  باملدينة  السياحين  واملرشدين  السياحي 
هذه الفئات لم يستفد اال من الدفعة االولى من الدعم على الرغم من توفره 
الى تغيير أنشطتهم   املهنية، مما اضطر جزءا مهما من هؤالء  البطاقة  على 
يف  هاته  الدعم  مبادرة  تبقى  و   .. ذلك  غير  أو  متجولن  باعة  الى  كالتحول 
 . التوزيع  طريقة  حيث  المن  و  املبلغ  حيث  من  ال  عقيمة  مبادرة  ذاتها  حد 
كما ان العديد من العمال و العامالت يكابدون شتى انواع القهر و اإلستغالل 
كالتقليص من االجور أو حتى التنصل منها وكذلك العمل يف شروط مجحفة  

ذون اإلستفادة من الدعم                        

ملسؤولياتها  الدولة  حتمل  عدم  الى  االشــارة  من  البد  الصدد  هذا  يف  و 
جانب  الى  املفضوح  اصطفافها  استمرار  و  بالقطاع  العاملة  الطبقة  اجتــاه 
ضريبية  إعــفــاءات  من  ومتكينها  االخيرة  هــذه  دعــم  خــالل  من  الباطرونا 
لدى  بالعمال  التصريح  أومراقبة  الدعم  صرف  طرق  ملتابعة  تام  غياب  يف 
ارتفاع  هي  االبرز  الظاهرة  وتبقى    . االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
ضحايا  الى  فباالضافة   ، والعامالت  العمال  من  املطرودين  و  املسرحن  عدد 
مجموعة اينا هولدينك و عمال سلسلة موكادور و التي الزالت مستمرة الى 
يومنا هذا  بدون حل عرفت مجموعة من املؤسسات السياحية موجات من 
الطرد و التسريح بدون اذنى رادع و ال زالت الباطرونا تستفيد من دعم الدولة 
العمومي و من تغاضي االجهزة املسؤولة عن القطاع عن كل انواع اخلروقات .                                                                    
كل  على  بظالله  يرخي  أصبح  مبراكش  السياح  قطاع  يعرفه  الذي  الشلل  ان 
مناحي احلياة بهذه املدينة و أصبح يسائل الدولة و أ جهزتها املكلفة مبراقبة 
قطاعات الشغل كما يسائل احلركة النقابية و يضع اجلميع امام مسؤولياته 

التاريخية يف صيانة حقوق العمال والعامالت.
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*الجمعية املغربية لحقوق االنسان ابلربنويص/الدار 

البيضاء تتضامن مع ضحااي مافيا العقار
نظمت اللجنة احمللية إلقليم النواصر للجمعية املغربية 
 3 االثنن  يوم  البرنوصي  لفرع  التابعة  اإلنسان  حلقوق 
عبد  احلــاج  دوار  سكان  مع  تضامنية  وقفة   2022 يناير 
هدم  مت  بعدما  السكن  يف  املشروع  حقهم  اجل  من  السالم 
اشتروا  عائلة(   160  ( براريك  عن  عبارة  هي  التي  منازلهم 
السلطات  ومسمع  ــرأى  م ــام  أم عليها  بنيت  التي  األرض 

احمللية التي لم حترك ساكنا أثناء بيع مالك األرض للبقع 
البناء. عمليات  وأثناء  األرضية 

املواطن مصطفى  - كما نظمت وقفة تضامنية مع عائلة 
باإلفراغ  املهددين  خرشيف  فاطمة  واملواطنة  الكلومي 
حل  إيجاد  أو  تعويض  بدون  بوسكورة  بغابة  مساكنهم  من 

التشرد. من  ويحميهما  السكن  لهما  يضمن  لهما  بديل 
 26 بتاريخ  احمللية   اللجنة  قامت   السياق  نفس  ويف    -
مع  تضامنها  عن   خاللها  من  عبرت  بزيارة   2021 دجنبر 
السكن  يف  احلق  اجل  من  نضالها  يف  الظلمة  دوار  ساكنة 

الالئق. 

معاانة دوار أوالد احريز الرحمة/جماعة موالي 
بوعزة/عمالة النوارص مع املاء الصالح للرشب

املغربية  للجمعية  النواصر  إلقليم  احمللية  اللجنة  تتابع 
حريز  أوالد  دوار  معاناة  بالبرنوصي  اإلنــســان  حلقوق 
والذي  للشرب  الصالح  املاء  مع  بوعزة  دار  جماعة  الرحمة 
شركة  بدل  به  الــدوار  بتزويد  اجلمعيات  إحــدى  تتكفل 
عن  اللجنة  وقفت  والكهرباء.وقد  املــاء  لتوزيع  ليديك 
يوما   20 منذ  الــدوار  تزويد  عن  املعنية  اجلمعية  توقف 
تطالب  اليومية.وهي  احليوية  املادة  بهذه  الساكنة  تاركة 
وإشراف  املشكل  حلل  التدخل  بضرورة  املسؤولة  اجلهات 
شركة ليديك على تزويد السكان باملاء بدل تلك اجلمعية 

الوسيطة.                               

ساكنة دوار املكامس ببلدية تحناوت/ ايت اورير 

محرومة من املاء الصالح للرشب
إلى  برسالة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  بعث 
عامل إقليم احلوز واملدير اإلقليمي للمكتب الوطني للماء 
3 يناير  والكهرباء ورئيس املجلس البلدي لتحناوت بتاريخ 
املكاسم  دوار  ساكنة  متكن  اجل  من  التدخل  لطلب   2022
الــدواويــر  ــرار  غ على  للشرب  الصالح  ــاء  امل يف  حقهم  مــن 
األربعة التي استفادت من التحويل املالي املخصص للربط 
ساكنة  الرسالة  اعتبرت  للشرب.وقد  الصالح  املاء  بشبكة 
الصالح  املاء  على  التوفر  يف  حلقها  وانتهاكا  متييزا  الدوار 
الصحة  على  للحفاظ  وأســاســي  حيوي  كعنصر  للشرب 

والتوازن الغذائي وهو حق  يكفله القانون.
*اعتقال مواطن بسبب دفاعه عن أرضه

طرف  من  املدعمة  العقار  مافيا  ضحايا  عدد  ويتزايد 
السلطات املخزنية.وهذه املرة الضحية هواملواطن ابراهيم 
ايت متغارت˛  وهو شيخ تسعيني يقطن بدوار تيزة جماعة 
مت   2022 يناير   3 الثالثاء  يوم  ازيالل.ففي  بإقليم  تامدا 
اعتقاله بطريقة مهينة ال لشيء سوى ألنه تشبث بأرضه 
لصالح  منها   بإفراغه  يقضي  قضائي   حكم  صدر  بعدما 
على  ها  باستيالء  املشهورة  العقار  مافيا  عائالت  إحــدى 

وأموالها.  نفوذها  مستغلة  الفقراء  الفالحن  أراضي 
وقد أدان فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بدمنات 
مطالبا  االعتقال  هذا    2022 يناير   4 يف  مؤرخ  له  بيان  يف 
بإطالق سراحه فورا وفتح حتقيق حر ونزيه يف ملف صغار 

وإنصافهم. العائلة  هذه  ضحايا  الفالحن 

     *اتكيد الحكم االبتدايئ يف حق الفالح مصطىف 
رسحان

السيد  الكادح  الفالح  ملف  أثارت  أن  للنشرة  سبق  لقد 
بإقليم  الــعــقــار  مافيا  ضحايا  ــد  اح ســرحــان  مصطفى 
وهو  االبتدائية   احملكمة  عليه  حكمت  والذي  بنسليمان 
 1000 قدرها  وغرامة  نافذا  حبسا  أشهر  بثالثة  وصهر 
السيد  بإنصاف  نصابها  ــى  إل األمـــور  رد  درهــم.وعــوض 
مصطفى وصهره أيدت محكمة االستئناف ببرشيد احلكم 
االبتدائي يف جلستها ليوم الثالثاء 4 يناير 2022.كما انه 
مت تنفيذ حكم اإلفراغ بتاريخ 24 دجنبر 2021 دون توفير 

التي مت احلكم عليها بالتشرد والضياع. بديل ألسرته 
بنب  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية  اجلمعية  ــرع  ف ــؤازر  ويـ
العقار  مافيا  ضحية  سرحان  مصطفى  السيد  سليمان 

املخزنية. السلطات  وتواطؤ 
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البلدي  التجاري  املركب  احرتاق  كارثة 
ر ظو لنا اب

البلدي بالناظور مساء يوم األحد  التجاري  املركب  شب حريق مهول يف 
بشكل   10 منهم  جتاريا  محال   22 احتراق  حصيلته  كانت   2021 دجنبر   26
اخلارجي  الفضاء  يف  لتجار  وسلع  طــاوالت  احتراق  إلــى   باإلضافة  كامل 
يف  الكارثة  هذه  زادت  باهضة.وقد  مادية  خسائر  يف  تسبب  مما  للمركب 
الناظور  وساكنة  املركب  لتجار  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  تفاقم 
الرئيسي  الشريان  يعتبر  كان  الذي  مليلية  معبر  إغالق  بعد  عامة  بصفة 

الشغل. ولفرص  باملنطقة  االقتصادية  للحركة 

يف  صادر  له  بيان  يف  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  عبر  وقد 
السلطات  مطالبا  التجاري  املركب  جتار  مع  تضامنه  عن   2021 دجنبر   28
محمال  اخلسائر  حجم  من  التخفيف  اجل  من  العاجل  بالتدخل  اإلقليمية 
التجارية  واملركبات  لألسواق  حرائق  من  يقع  فيما  املسؤولية  الدولة  اجهزة 
وصيانة  داخلها  والسالمة  الصحة  شروط  مراقبة  عن  املسؤولة  هي  ألنها 
واملمتلكات. لألرواح  حفظا  بالقواطع  وجتهيزها  الكهرباء  أسالك  وجتديد 
حول  وشفاف  ومسؤول  جاد  حتقيق  بفتح  العامة  النيابة  الفرع  طالب  كما 
احلادث من اجل حتديد املسؤوليات وترتيب اجلزاءات مذكرا بالكشف عن 

واجلوطية. املمتاز  السوق  حرائق  بشان  السابقة  التحقيقات  مآل 

التعلميية *الشغيلة 
الدميقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية  للجامعة  اإلقليمي  املكتب  نفذ   -
اإلقليمية  باملديرية  إنــذاريــا   اعتصاما  التعليمية  الشغيلة  باجلديدة 
من  مجموعة  على  احتجاجا   2022 يناير   5 ــاء  ــع األرب ــوم  ي للتعليم 
تدبير  وخصوصا  املوسم،  لهذا  املدرسي  الدخول  طبعت  التي  االختالالت 
إلشراك  جتاهل  عن  املديرية  يف  املسؤولون  أبان  حيث  واخلصاص،  الفائض 

املعنين يف حل املشاكل بواسطة التشارك و احلوار.

اخلروقات  وإدانة  رفض  عن  للتعبير  كذلك  جاء  االحتجاجي  االعتصام 
السابق  وأنه مت يف  املؤسسات ،خصوصا  والتدبيرية يف مجموعة من  املالية 
وكذا  عليها˛  التستر  يتم  ،و  املادي  و  املالي  االفتحاص  بشأن  تقارير  إعداد 
استمرار احتالل السكن الوظيفي خارج القانون، وغياب التجهيزات والعدة 

للمكتب. بيان  حسب  البيداغوجية 

- نفذت التنسيقية الوطنية لضحايا الترقيات يف التعليم، عدة وقفات 
وقد  بالرباط.  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  أمام  احتجاجية 
ومناضلي  مناضالت  طرف  من  هاته  معركتها  يف  مــؤازرة  التنسيقية  كانت 

الدميقراطي.  التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة 

التعاقد  عليهم  ُفرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  أصدرت   -
االستبدادية  لسياستها  املغربية  الدولة  مواصلة  خالله  من  تستنكر  بيانا 
املغربي،و  الشعب  ومكتسبات  حقوق  على  هجومها  واستمرار  والقمعية 
احلقوقي  احلجر  لفرض  الطوارئ  وقانون  الوبائية  للظرفية  استغاللها 
واإلجهاز على اخلدمات العمومية الضرورية. وقد جاء هذا البيان يف سياق 
من  االحتجاج  خلفية  على  املتابعن  األساتذة  منع  قرار  على  النضالي  الرد 
يوم  بالرباط  االبتدائية  احملكمة  ولوج  من  التعاقد،  مخطط  إسقاط  أجل 
باإلدالء  طالبوهم  أن  ،بعد  براءتهم  عن  الدفاع  أجل  من   2021 دجنبر   30

بجواز التلقيح. هذا وقد مت تأجيل احملاكمة مرة أخرى.

التعسفية  االعتقاالت  باستمرار  التنديد  عبارات  البيان  تضمن  وقد 
تنتهجها.  التي  والقمع  املنع  وأساليب  الدولة  ألجهزة  البائدة  واملمارسات 

املتابعن  لألساتذة  املوجهة  التهم  بإسقاط  التنسيقية  طالبت  وقــد  
ورجال  نساء  واستعباد  استغالل  إلى  الرامية  للسياسات  للتصدي  ،والدعوة 

التعليم.

الندوة حسب تقرير  اجلمعية لم تقدم اجلديد يف اجتاه إيجاد احللول 
للبطالة املتفشية باإلقليم ،خصوصا و أن ممثلي السلطات أنكروا مسؤولية 
الدولة يف توفير الشغل و العيش الكرمي. و عليه فإن الفرع احمللي للجمعية 
أكد على مواصلة خوض كل األشكال النضالية للدفاع عن حقهم يف الشغل 

التنظيم. و 

املعطلني حركة  *قضااي 
املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  لفرع  العام  الكاتب  -تعرض 
القمعي  التدخل  على  جلروح  بوجندي  الباسط  عبد  باحلسيمة  باملغرب 
الشغل  للمطالبة باحلق يف  الفرع  التي نفذها  الوقفة االحتجاجية  يف حق 
والتنظيم. و قد مت نقله ملستشفى محمد اخلامس باحلسيمة لتلقي العالج، 
لالستنطاق  أخضعته  و  هناك  من  احتجزته  البوليسي  القمع  قوات  أن  إال 
لتلقي  املستشفى  إلى  به  يعودوا  أن  قبل  جنيم،  الرحيم  عبد  رفيقه  رفقة 

العالج.

االعتصام  بفض   2021 دجنبر   27 االثنن  يوم  املخزنية  القوات  -قامت 
باملغرب  املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  ملعطلي  السلمي 
مت  الــذي  رفيق  التازي  الرفيق  اعتقال  الشغل.ومت  يف  باحلق  للمطالبة 
اجلمعية  مناضلي  ضغط  حتت  الكوميسارية  من  الحقا  سراحه  إطــالق 

اإلنسان. حلقوق  املغربية  واجلمعية  الوطنية 

املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فــرع  معطلو  -يخوض 
سياسة  إلدانة  احتجاجا  اعتصاما  تواليا،  عشر  اخلامس  لليوم  بإمينتانوت 
التدخالت  إدانة  و  التنظيم  يف  احلق  و  بالشغل  مطالبهم  جتاه  الالمباالة 
ست  أصــدرت  قد  و  النضالية.  أشكالهم  خالل  أغراضهم  سلب  و  القمعية 
هيئات سياسية و نقابية و حقوقية بإمينتانوت بيانا تضامنيا مع املعطلن 
املعتصمن عبروا من خالله عن تنديدهم بالتدخالت القمعية للسلطة، و 
رفضهم و استنكاره للسياسات التي تكرس اإلقصاء يف التوظيف يف التعليم 

و يف مجاالت أخرى.

وقفة  بوجدة  املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فرع  نفذ   -
4  يناير2022 أمام مقر اجلماعة الترابية.  احتجاجية صباح يوم الثالثأء 
الوقفة عرفت سلوكا استفزازي دنيئا من طرف رئيس اجلماعة عندما خرج 
أمام احملتجن للحديث مع املرتفقن إلظهار المباالته و استهتاره بأشكال و 
مطالب احملتجن الذين يطالبون الرئيس املنتمي ألحد األحزاب اإلدارية، 
بحضور  مؤازرة  كانت  الوقفة  الشغل.  يف  حقهم  يف  للنظر  احلوار  باب  بفتح 

املغربية حلقوق اإلنسان بوجدة. و مناضلي فرع اجلمعية  مناضالت 

املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فرع  معطلو  يستعد   -  
للمطالبة  النضالية  األشكال  من  سلسلة  خلوض  بوملان  بتانديت/إقليم 
التي  اإلقصاء  أساليب  إدانة  و  استنكاره  كذا  و  التنظيم،  و  الشغل  يف  باحلق 
اجلمعية  فرع  الغرض،عقد  لهذا  و  التعليم.  يف  التوظيف  مباراة  بها  اتسمت 
و  لتدارس   2022 يناير   6 اخلميس  يوم  عاما  جمعا  بتانديت  الوطنية 

محلي. نضالي  برنامج  تسطير 

املعطلن  الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  ــرع  ف معطلو  نفذ   -
االحتجاجية  للمسيرة  استعدادا  تعبوية  حملة  احلسيمة  بتامسنت/إقليم 
التي نظمها الفرع و منخرطوه مشيا على األقدام يف اجتاه عمالة احلسيمة.
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 Omicron إن  العاملية  الصحة  منظمة  تقول 

Covid-19 أكرث خطورة ميكن أن يولد متغريات 
Omicron أقل  قال مسؤول يف منظمة الصحة العاملية إنه إذا كان متغير 
خطورة من دلتا ، فإن العدوى ميكن أن تؤدي إلى نسخ متماثلة أكثر فتًكا من 

الوباء. أوميكرون من  الفيروس. سيناريو يتعارض مع فرضية خروج 

إلى زيادة  العالم  Omicron حول  املتزايد حلاالت  العدد  أن يؤدي  ميكن 
، هذه  Covid-19. على أي حال  أكثر خطورة من  خطر ظهور متغير جديد 

.)WHO( العاملية الصحة  التي درستها منظمة  الفرضيات  إحدى 

مسبباًتا  أقــل  أنــه  يبدو  العدوى  شديد  البديل  هــذا  أن  به  املسلم  من 
لألمراض مما كان ُيخشى يف البداية. بل إنها رفعت اآلمال يف إنهاء الوباء.

اجلديد املتغير  خطر 

العاملية ،  ، مسؤولة الطوارئ يف منظمة الصحة  أعلنت كاثرين سمولوود 
ميكن  اإلصابة  معدالت  يف  الصاروخي  االرتفاع  إن  وقالت  أخرى.  فرضية  يف 

أن يكون له تأثير ضار للغاية على الطريق.

 Omicron كلما زاد انتشار« :Sud Ouest مت اإلبالغ عن كلماته بواسطة
 ، حالًيا  جديد.  متغير  إنشاء  احتمال  زاد   ، تكراره  وزاد  نقله  زاد  كلما   ،
Omicron قاتل ، ميكن أن يسبب املوت ]...[ رمبا يكون أقل بقليل من دلتا ، 

ولكن من يستطيع أن يقول ما قد يولده املتغير التالي؟ »

100 مليون حالة يف أوروبا أكثر من 

بـ  إصابة  حالة  مليون   100 من  أكثر  أوروبــا  سجلت   ، الوباء  بداية  منذ 
العدوى  تفاقم  مع  األخيرة  األيام  يف  حاد  بشكل  ارتفع  رقم  وهو   ،  Covid

.Omicron ملتغير 

األسبوع  يف  جديدة  حالة  مالين  خمسة  اكتشاف  مت   ، ذلك  لتحقيق 
2021 ، والتي »تلقي بظاللها على كل شيء رأيناه حتى اآلن  األخير من عام 

سمولوود. لكاثرين  وفًقا   ، تقريًبا« 

باستخفاف أوميكرون  تأخذ  ال 

من  خطورة  أقل  أوميكرون  تلوث  يكون  قد   ، للفرد  بالنسبة   ، بالتأكيد 
حجم  إلى  نظرنا  إذا  مختلًفا  يكون  قد  احلساب  لكن   ، دلتا  متغير  كونه 

الشركة.

وقالت: »عندما يزداد عدد احلاالت بشكل كبير ، فمن احملتمل أن ينتهي 
بل  املستشفى  يف  خطيرة  بأمراض  املصابن  األشخاص  من  بالعديد  األمر 

وميوتون«.

املتطورة  الصحية  الرعاية  أنظمة  يف  »حتى  أنــه  موضحة  وتختتم 
أن  احملتمل  ومن   ، احلالي  الوقت  يف  حقيقية  صعوبات  هناك   ، والكبيرة 

Omicron يؤدي إلى زيادة يف احلاالت.« يحدث هذا مرة أخرى ألن 

فريوس كوروان: يف مواجهة حاالت »تسوانمي« 
»اهنيار«  من  تحذر  العاملية  الصحة  منظمة 

الصحية األنظمة 
العاملية.  الصحة  منظمة  من  الرسائل  أحدث  على  للغاية  مطمئنة  ليست 
يف   ، غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس   ، العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  وقال 
األكثر  األوميكرون  أن  من  للغاية  »قلق  إنه  األربعاء  يوم  صحفي  مؤمتر 
حدوث  يف  دلتا  فيه  يتسبب  الذي  الوقت  نفس  يف  املنتشر  لالنتقال  قابلية 
هي  وأوميكرون  دلتا  متغيرات  أن  الدولية  املنظمة  تعتقد  تسونامي«. 
إلى  يــؤدي  مما   ، اجلديدة  احلــاالت  عدد  من  تزيد  مزدوجة«  »تهديدات 

ارتفاع حاد يف حاالت العالج يف املستشفيات والوفيات.

القوى  على  هائلة  ضغوط  ممارسة  وسيواصل  »هذا  أن  ذلك  بعد  وتوقع 
أن  وأضاف  االنهيار«.  شفا  على  الصحية  واألنظمة  املنهكة  الصحية  العاملة 
الضغط على النظم الصحية ال يأتي فقط من مرضى جدد ، ولكن أيًضا من 

باملرض. الذين أصيبوا  الصحين  العاملن  الكبير من  العدد 

الفقيرة البلدان  التطعيم يف  انخفاض معدل  اللوم على  إلقاء 

هذه  من  أي  من  للوفاة  عرضة  أكثر  هم  امللقحن  غير  »األشخاص  وقال 
سكان  من   40٪ حتصن  يتم  أن  العاملية  الصحة  منظمة  أرادت  املتغيرات«. 
٪70 بحلول منتصف  العام وتهدف إلى تغطية  العالم بالكامل بحلول نهاية 

 194 أصل  من  دولة   92 أن  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  أعلن   .2022 عام 
عام  بحلول   40٪ هدف  حتقق  لن  العاملية  الصحة  منظمة  يف  عضو  دولة 

.2021

وأعلن أن »هذا يرجع إلى محدودية شحنات اللقاح إلى البلدان منخفضة 
الدخل ملعظم العام ، فضاًل عن الشحن الالحق جلرعات اللقاح التي تقترب 
ليس  »إنه  احلقن«.  مثل  أساسية  مواد  بدون   ، الصالحية  انتهاء  تاريخ  من 
رادع  دون  لالنتشار  الفرصة  الفيروس  ومنح  األرواح  كلف  فقد   ، عار  مجرد 
والتحول. حّث رئيس منظمة الصحة العاملية ، خالل العام املقبل ، احلكومة 

اللقاحات. وقادة الصناعة على احلديث عن املساواة يف 
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 70٪ تعلن   لصحة  العاملية  19-:املنظمة  كوفيد 

أوميكرون  التطعمي رضوري ملواجهة  من 
يأتي هذا التطور يف الوقت الذي كرر فيه عالم األوبئة رفيع املستوى من 
ال  البلدان  أن  مفادها  التي  الوكالة  رسالة   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة 
 Omicron ميكنها اخلروج من الوباء »بجرعات معززة« ، بينما ينتقل متغير

دلتا. كمتغير   ، »املكثفة«  الطريقة  بهذه 

سياق  »يف  ســي:  بي  بي  لــراديــو  كيركوف  فــان  ماريا  الدكتورة  وقالت 
الصحة  إجراءات  على  احملدود  واالعتماد   ، املكثف  االجتماعي  االختالط 
هذه   ... العالم  مستوى  على  للتطعيم  احملدودة  والتغطية   ، املؤكدة  العامة 
مضيفًة   ، باالزدهار«   ، فيروس  ألي   ، متغير  ألي  ستسمح  التي  الظروف  هي 

، والدلتا تفعله أيًضا.« Omicron من هذا  »تستفيد 

أوميكرون أقل خطورة من دلتا؟
البيانات اجلديدة  إن  الثالثاء  العاملية يوم  الصحة  قال مسؤول مبنظمة 
من  خطورة  أقــل  أشكااًل  يسبب  أوميكرون  متغير  أن  يبدو  ما  على  تؤكد 

فيروس كورونا اجلديد من ساللة دلتا.

أوضح الدكتور عبدي محمود ، رئيس مجلس اإلدارة ، أن هذه األعراض 
متغير  أن  بحقيقة  مرتبطة  ستكون   ، السابقة  السالالت  من  شدة  األقل   ،
األنف  )من  العلوي  التنفسي  اجلهاز  إلصابة  عرضة  أكثر  يبدو   Omicron
إلى احللق( من الرئتن. فريق يعمل على إدارة وباء Covid-19 داخل وكالة 

املتحدة. لألمم  التابعة  العاملية  الصحة 

، »لدينا  وقال خالل اجتماع للصحافة الدورية لألمم املتحدة يف جنيف 
اجلزء  يصيب  أوميكرون  أن  إلى  تشير  التي  الــدراســات  من  واملزيد  املزيد 
ميكن  التي   ، األخــرى  السالالت  عكس  على   ، التنفسي  اجلهاز  من  العلوي 
ضد  املعركة  يف  املواجهة  خط  »على  أخبار  حــاد«.  رئوي  التهاب  تسبب  أن 

.Covid-19

أنه  إلى  العاملية  الصحة  مبنظمة  األوبئة  عالم  أشار   ، الصدد  هذا  ويف 
عدد  يف  االنفجار  جراء  من  بشدة«  »تضررت  كانت  التي   ، لندن  مدينة  يف 
اإلصابات ، أصبحت معدالت االستشفاء اآلن أقل وأكثر انخفاًضا. ٪20 مما 

2020 ، قبل توفر اللقاحات. كانت عليه يف عام 

 ، العدوى  شديد  بأنه   Omicron متغير  يتميز   ، ذلك  مع  أنه  وأضــاف 
التي لم يحدث فيها بعد يف  املناطق  التلوث يف معظم  وسيصبح األغلبية يف 

املقبلة. األسابيع 

املنخفضة التحصن  تغطية  معدالت  ذات  للبلدان  تهديد 

بشكل عام ، البيانات املتاحة ليست كافية حتى اآلن لتحديد ما إذا كان 
Omicron أقل حدة من سالالت الفيروس التاجي األخرى. متغير 

أيًضا  يؤثر   Omicron متغير  أن  إلى  تشير  األخرى  البيانات  وأن  خاصة 
على الرئتن. ميكن أن يسبب التهاًبا رئوًيا شديًدا أيًضا ، ولكن هناك حاجة 

النتائج. إلى مزيد من البحث إلثبات هذه 

الناس  لتذكير  العاملية  الصحة  منظمة  تستخدمها  التي  الطرق  إحدى 
ال  التي  للبلدان  حقيقًيا  تهديًدا  بالتالي  يشكل  أن  ميكن  البديل  هذا  بأن 

منخفًضا. التطعيم  تغطية  معدل  فيها  يزال 

»لذا فإن الرسالة الرئيسية هي: إذا مت تطعيمك فأنت محمي ، ولكن إذا 
، بقدر ما  Omicron هذا  ، فإن  أو إذا لم يتم تطعيمك  كنت معرًضا للخطر 

 »، بشدة  يضرب  يساعدك.  أن  ميكن   ، لآلخرين  بالنسبة  خفيًفا  يكون  قد 
محمود. الدكتور  شرح 

أصر الدكتور محمود على أن »التطعيم )التطعيم( مهم للغاية« ، مشيًرا 
إلى أنه من الضروري بذل املزيد ملساعدة جميع البلدان على تلقي لقاحات 

Covid-19 يف أسرع وقت ممكن والتي ميكن أن تنقذ حياتهم.

جديدة متغيرات  ظهور  لتوجيه  التطعيم 

السكانية  الفئات  حتصن  ولكن   ، اللقاح  يكن  لم  »التحدي  أن  إلى  وأشار 
تغطية  أجل  من  الضغط  على  البلدان  من  املزيد  حث  قبل   ، ضعًفا«  األكثر 

التحصن بنسبة ٪70 يف أقرب وقت ممكن.

مثالي  موقع  بأنه  البيئة  من  النوع  هذا  واصًفا   ، محمود  الدكتور  وتابع 
من  احلماية  من  املستوى  هذا  بــدون   ، اجلديد  كورونا  فيروس  يف  لطفرة 

الفيروس يف بيئة مزدحمة وغير مهواة وغير محصنة«. ، »يتكاثر  اللقاح 

 128 قالت   ، املاضي  األسبوع  العاملية  الصحة  منظمة  إلحصاءات  وفًقا 
دولة إنها حددت شركة Omicron. يف األسبوع املاضي أيًضا ، أفادت منظمة 

ال  العالم  أنحاء  جميع  يف   Omicron البديل  من  اخلطر  أن  العاملية  الصحة 
يزال »مرتفًعا جًدا«.

إلى  األسبوعية  الوبائية  نشرتها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  أشــارت 
يزال  ال  أوميكرون  للقلق  املثير  اجلديد  باملتغير  املرتبط  العام  »اخلطر  أن 
انخفاض  إلى  تشير  التي  األولية  البيانات  من  الرغم  على   ، للغاية«  مرتفعا 

بأوميكرون. املرتبطة  االستشفاء  مخاطر 

متغير  أن  تظهر  املوثوقة  ــة  »األدل أن  العاملية  الصحة  منظمة  ذكــرت 
إلى  يومن  من  مضاعف  مبعدل  دلتا  متغير  على  منو  ميزة  له   Omicron

أيام«. ثالثة 

واالنفلونزا »فلورونا« خليط من فيروس كورونا 

خالل مؤمتر صحفي يف قصر األمم يوم الثالثاء ، أشارت منظمة الصحة 
العاملية كذلك إلى وجود خطر اإلصابة بفيروس األنفلونزا وفيروس كورونا 
SARS-CoV-2. ومع ذلك ، فإن فيروسات األنفلونزا و Covid-19 أو حاالت 
من  تزيد  ال  الوقت(  نفس  يف  املرضن  بكال  املصابون  )األشخاص  »فلورونا« 
يف  ذلك  ضع   ، خطورة  أكثر  متغيرات  إلى  التاجي  الفيروس  تطور  خطر 

العاملية. الصحة  منظمة  خبير  االعتبار. 

أنواع  من  فيروسات  »هذه  العاملية:  الصحة  مبنظمة  األوبئة  عالم  قال 
تفاعل  يوجد  وال  لإلصابة  مختلفة  مستقبالت  تستخدم  متاًما  مختلفة 
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حاالت  أولــى  إسبانيا  اكتشفت   ، إعالمية  تقارير  وبحسب  بينها«.  كبير 

بالفلورون. اإلصابة 

SARS- فيروس كورونا  يف  الطفرات  ، متيل  العاملية  الصحة  وفًقا ملنظمة 
من  حيث   ، احملصنن  غير  األشخاص  يف  خاص  بشكل  احلدوث  إلى   CoV-2

املمرض. العامل  أن يتكاثر  املرجح 

أن  يف  يستمر  أن  يجب  األساسي  الهدف  أن  إلى  محمود  الدكتور  وخلص 
الطفرات«. مخاطر  لتقليل  اجلميع  »تطعيم  يكون 

يف   Covid-19 بـ  مؤكدة  إصابة  حالة  مليون   281.8 من  أكثر  حتديد  مت 
مت  إلحصاء  وفًقا  وفاة.  حالة   5411759 ذلك  يف  مبا   ، العالم  أنحاء  جميع 
ما  إعطاء  مت   ، العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من   2022 يناير   3 يف  إنشاؤه 

8،693،832،171 جرعة من اللقاح يف جميع أنحاء العالم. مجموعه 

19-: هل املغرب يتجه نحو العالج بعقار  كوفيد 
مونولبريافري؟

 Covid-19 يف حن أن العديد من البلدان بدأت بشكل فعال يف عالج 
بشأن  واضــًحــا  قــراًرا  يتخذ  لم  املغرب  أن  إال   ، العالجي  النهج  خــالل  من 
إلدارة  العلمية  اللجنة  أن  املصادر  لنا  أكدت  فقد   ، ذلك  ومع  املوضوع.  هذا 
من  الفيروسات  مضاد  استخدام  على  موافقتها  أعطت  قد   Covid-19
ُسوق  الذي  العقار  هذا  اقتنى  املغرب  إن  بل   .Merck األمريكي  املختبر 

مديرية  مع  املعلومة  هذه  تأكيد  حاولنا   .»Monulpiravir« اسم  حتت 
أثبت  قد  الـــدواء  هــذا  أن  الحــظ  ــدوى.  ج دون  ولكن  والصيدلة  األدويـــة 

فعاليته ، حيث مينع بشكل أساسي األشكال الشديدة من املرض.

مثل  دواًل  أن  لدرجة  للغاية  واعدة  السريرية  التجارب  نتائج  اعُتبرت 
دون   ، األولى  جرعاتها  طلبت  املتحدة(  الواليات  )وبالطبع  وإجنلترا  فرنسا 
من  العديد  يؤكد   .)EMA( األوروبية  األدوية  وكالة  من  املصادقة  انتظار 
العلماء أن املغرب سيستفيد من اقتناء هذا املضاد للفيروسات واستخدامه. 

العالج اخلاص بها. املغرب على تغيير بروتوكول  سيساعد 

الذين ترتاوح أعمارهم  يوىص بتطعمي األطفال 
11-5 سنة بني 

اجتمعت اللجنة العلمية والتقنية للبت يف استخدام عقار مولنوبيرافير 
 -19 كوفيد  لعالج  ميرك  األمريكي  املختبر  طوره  للفيروسات  مضاد  وهو   ،
احلمراء.  احلبة  هذه  على  موافقتها  أخيًرا  اللجنة  أعطت  البالغن.  لدى 
األدوية  مديرية  أن  املذكورة  اللجنة  عضو  متوكل  سعيد  الدكتور  لنا  أكد 
املضاد  لهذا   )AMM( التسويق  تصريح  منحت   )DMP( والصيدلة 
جًدا  قريب  وقت  يف  الفم  طريق  عن  العالج  هذا  إدخال  يجب  الفيروسي. 

ميكن  التي  اخلطيرة  احلاالت  عدد  من  وسيقلل  العالجي.  البروتوكول  يف 
الدكتور  يشير  كما   ، معينة  ظروف  ظل  يف  ولكن  االستشفاء  إلى  تؤدي  أن 

الصحة  وزارة  قبل  من  ملف  إنشاء  سيتم  للجميع.  ُتعطى  »لــن  متوكل. 
املضاد  الدواء  هذا  بتناول  لهم  املصرح  األشخاص  بدقة  بالتفصيل  يشرح 
للفيروسات واألشخاص الذين مت منع استخدام هذا الدواء لهم. نحن نعلم 

أنه ال ينصح به للنساء احلوامل. بالفعل 

ومنع  التكاثر  على  الفيروس  قدرة  تقليل  طريق  عن  الدواء  هذا  يعمل 
من  منعه  على  ويساعد  املــرض  يبطئ   ، آخــر  مبعنى  اجلسم.  يف  انتشاره 
 Molnupiravir يسمح   ، وبالتالي  خطورة.  أكثر  شكل  إلــى  التطور 
ولكن   ، خطيرة  أعراض  من  املعاناة  بعدم   Covid بـ  املصابن  لألشخاص 
أيًضا أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بهم حتى ال يصابوا بها. يف حن 
 ، املغربية  السوق  يف  مرخصة  األمريكي  املختبر  من  احلمل  منع  حبوب  أن 
عالجن  عن  دجنبر   10 يف  أعلنت  التي   )HAS( للصحة  العليا  الهيئة  فإن 
رفضت   ، للخطر  املعرضن  للمرضى  مخصصن   Covid ضد  جديدين 
أن  إلى  رأيها  يف  وأشارت   .Molnupiravir إلى  املبكر  بالوصول  السماح 
MOVe- لدراسة  وفًقا  األخــرى.  العالجات  من  فعالية  أقل  الــدواء  هذا 
إلى  التقدم  خطر  من   Merck حبوب  تقلل   ، فعاليتها  تقيم  التي   OUT
األجسام  فعالية  تبلغ  »بينما   30٪ بنسبة   Covid-19 من  احلاد  الشكل 
حوالي   casirivimab-imdevimab النسيلة  أحادية  املضادة 

.HAS ٪80« ، يؤكد 

اللجنة  توصي   ، ذلك  إلى  باإلضافة  للخطر  املعرضن  األطفال  تطعيم 
الذين  للخطر  املعرضن  األطفال  بتطعيم  للتطعيم  والتقنية  العلمية 
تتراوح أعمارهم بن 5 إلى 11 عاًما. وقال عضو اللجنة الدكتور سعيد عفيف 
من  يعانون  والذين  سنة   11 و   5 بن  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  »فقط 
مبعنى  بالطبع«.  والديهم  مبوافقة  تطعيمهم  يتم  أن  يجب  مزمنة  أمراض 

آخر ، ال جدال يف تعميم التطعيم لهذه ا

معرضون  للخطر«  »املعرضن  األطفال  هؤالء  أن  الحظ  العمرية.  لفئة 
األطفال  هــؤالء  بن  ومن  املــرض.  من  حاد  بشكل  لإلصابة  متزايد  بشكل 
الصغار جند من يعانون من أمراض القلب واجلهاز التنفسي املزمنة وأمراض 

... املناعة األولي  املزمنة وكذلك السمنة والسكري ونقص  الكبد 

أن  عفيف  الدكتور  يذكر   ،  Omicron متغير  انتشار  استمرار  مع 
العمر  من  البالغة  »املرأة  أن  إلى  األخير  ويشير  ضرورية.  الثالثة  اجلرعة 
التي توفيت مؤخًرا مصابة بداء السكري والسمنة وتلقت اجلرعة  67 عاًما 
الثانية من اللقاح املضاد لفيروس كوفيد يف مارس 2021 أي أكثر من 9 أشهر«. 
عفيف يصر مرة أخرى على احترام تدابير احلاجز وتسريع التطعيم ، وهي 

الفيروس. انتشار  من  للحد  الوحيدة  األسلحة 
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محور الحريات وحقوق اإلنسان

لحقوق  املغربية  للجمعية  املركزي  *املكتب 
2022 مزيانية  يرشح  االنسان 

بتاريخ  بيانا  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  املركزي  املكتب  اصدر 
يف  الــزيــادات  ضــوء  على  العمومية  السياسات  حــول   2021 دجنبر   28
املركزي  املكتب  اعتبر  2022.وقد  لسنة  املالية  قانون  خالل  ومن  األسعار 
الطبقية  الــفــوارق  تكريس  سياسة  يف  استمرار  األســعــار  يف  الــزيــادات 
لسنة  املالية  قانون  به  جاء  ما  أن  واإلنصاف.وأكد  العدل  قواعد  وتغييب 
تتميز  التي  والتوجهات  العمومية  السياسات  لنفس  استمرار  هو   2022
يف  واالستمرار  املهيمنة  والفئات  النفوذ  لذوي  العامة  املمتلكات  بتفويت 
والصحة  التعليم  مقدمتها  ويف  االجتماعية  القطاعات  خوصصة  سياسة 
من   ./.70 أن  حيث  بالضرائب  والفقيرة  املتوسطة  الفئات  كاهل  وإثقال 
الضريبة على الدخل تستخلص من جيوب األجراء˛ واالهتمام باجلانب 
النائية  والقرى  البوادي  وتهميش  اجتماعي  هو  ما  حساب  على  األمني 
الشفافية  العمومية˛وغياب  النفقات  يف  ونصيبها  حقها  من  وحرمانها 

والقطاعات. الصناديق  لبعض  املخصصة  امليزانيات  وصرف  متويل  يف 

يف  الزيادات  كل  عن  بالتراجع  بيانه  يف  املركزي  املكتب  طالب  وقد 
مجال  يف  املختصة  املؤسسات  دور  وتفعيل  االستهالكية  ــواد  امل أسعار 
والدخل  االستهالك  على  الضرائب  وتخفيض  العمال/ات  حقوق  حماية 
يف  النظر  وإعــادة  الــثــروة  على  الضريبة  وإرســاء  املتقاعدين  وإعــفــاء 
وإلغاء  للمقاوالت˛  املمنوحة  وخاصة  الضريبية  اإلعفاءات  منح  طريقة 
التهرب  وجتــرمي  والشفافية  للمراقبة  اخلاضعة  غير  الصناديق  كل 
لالمازيغية  الرسمي  الطابع  لتفعيل  خاصة  ميزانية  وإقــرار  الضريبي 
مبدأ  تفعيل  مع  الدولة  مؤسسات  دواليب  يف  املستشري  الفساد  ومحاربة 

العقاب. من  اإلفالت  وعدم  احملاسبة 

محاكمة *اتجيل 
بلعيد  ولد  الزهراء  فاطمة  السياسية  املعتقلة  محاكمة  تأجيل  مت   -

.2022 يناير   10 يوم  إلى 

يف  النشيطة  مشاركتها  خلفية  على  جــاء   اعتقالها  أن  إلــى  نشير 
التعليم. ولوج  سن  تسقيف  ضد  الشعبية  االحتجاجات 

الراضي  عمر  الصحفين  محاكمة  االستئناف  محكمة  أجلت  مت  كما   -
 27 جلسة  إلــى  ســراح(  حالة  )يف  ستيتو  وعــمــاد  اعــتــقــال(  حالة  )يف 

.2022 يناير

احملكمة  أنــظــار  أمـــام  وشفيق  اومـــازن  ربــيــع  املناضلن  تــقــدمي  *مت 
إلى  امللف  تأجيل  .ومت   2022 يناير   3 االثنن  يوم  السبع  بعن  الزجرية 

.2022 يناير   12 جلسة 

بسبب  متابعني  استاذين  مع  *التضامن 
للفساد فضحهما 

الشرق  بجهة  للتعليم  الوطنية  للجامعة  اجلــهــوي  املكتب  ــدر  اص
اجلامعة  مناضلي  مع  تضامنه  فيه  يعلن   2022 يناير   2 بتاريخ  بيانا 
أحكام  حقهما  يف  صدرت  الذين  السعيد  ونور  احمد  بوكريز  األستاذين 
احلماية  مبؤسسات  واملفسدين  للفساد  فضحهما  خلفية  على  قضائية  

وناهبي  املفسدين  ملتابعة  ودعوته  التعليم˛  ورجال  لنساء  االجتماعية 
التنسيقية  مناضلي  حق  يف  املتابعات  برفع  ومطالبته  العمومي˛  املال 
األساتذة  بإدماج  مطالبا  التعاقد  عليهم  املفروض  لألساتذة  الوطنية 
ســراح  بــإطــالق  أيضا  املكتب  العمومية.وطالب  الوظيفة  يف  املعنين 

السياسين. املعتقلن  وكافة  جلول  محمد  األستاذ 

االعتقال  ضد  »مغربيات  مجموعة   *
» يس لسيا ا

الرأي  إلى  بيانا  السياسي  االعتقال  ضد  مغربيات  مجموعة  أصدرت 
2021 تستنكر فيه احلكم اجلائر الصادر يف حق  16 دجنبر  العام مؤرخ يف 
مشاركتها  خلفية  على  نافذا  حبسا  أشهر  بثالثة  النالي   هاجر  املناضلة 
بفرض  التعسفي  القرار  ضد  بطنجة  السلمي  الشعبي  االحتجاج  يف 
ضد  االستئناف  محكمة  طرف  من  الصادر  الظالم  التلقيح˛واحلكم  جواز 
العالج  يف  بحقه  بتمتيعه  مطالبة  العواج  الدين  نور  السياسي  املعتقل 
عمر  املعتقل  الصحفي  حرمان  ــت  أدان بصره.كما  فقدان  من  إلنــقــاذه 

املاستر. بسلك  التسجيل  يف  حقه  من  الراضي 

الريسوني  سليمان  املعتقل  الصحفي  بتمتيع  املجموعة  وطالبت 
بــراءتــه. عــن  للدفاع  احملكمة  إلــى  املكتوبة  مرافعته  حمل  يف  بحقه 
تعرضت  الذي  القمع  مدينة  قاشا  كبير  املناضل  مع  تضامنها  عن  وعبرت 

بخنيفرة. االبتدائية  احملكمة  أمام  معه  التضامنية  الوقفة  له 

تستهدف  التي  السياسية  املتابعات  لكل  حــد  بوضع  طالبت  كما 
اجلبهات˛  مختلف  يف  الناشطات/النشطاء  واملدونن/ات  املناضلن/ات 
ــرار  األح جميع  داعــيــة  السياسين  املعتقلن  جميع  ــراح  س وبــإطــالق 
اجل  من  النضال  وتعزيز  السياسين  املعتقلن  جميع  دعم  إلى  واحلرائر 

حريتهم/ن.

فاجعة  حول   2022 يناير   5 يف  مؤرخا  بيانا  املجموعة  أصدرت  -كما 
اثر  على   2022 يناير   2 األحد  يوم  دينار  صباح  الزراعية  العاملة  وفاة 
جانب  إلى  به  تتواجد  كانت  الذي  املعتصم  أمام  سيارة  طرف  من  دهسها 
باها˛عبرت  ايت  باشتوكة  ازورا  بشركة  الزراعيات  العامالت  رفيقاتها 
مع  وتضامنها  ورفاقها  ورفيقاتها  الفقيدة  ــرة  ألس تعازيها  عــن  فيه 
السلطات  مطالبة  الفالحية˛  الشركات  جشع  ضد  معركتهن  يف  العامالت 
ممثلي/ات  مــع  املبرمة  واالتــفــاقــيــات  الشغل  قــوانــن  احــتــرام  بــفــرض 

العمال/ات.

صحفي مع  التضامن   *
إلى  بيانا  بالقنيطرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  اصدر 
الذي  االعتداء  بشدة  فيه  أدان    2021 دجنبر   16 بتاريخ  العام  الــرأي 
وسلب  والتعنيف  والقذف  بالسب  حجيب   مخلص  الصحفي  له  تعرض 
القوات  عناصر  احــد  طــرف  من  تسجيله  مت  ما  محتوى  ومسح  هاتفه 
أثناء تغطيته  أمام مقر عمالة اإلقليم   2021 14 دجنبر  املساعدة بتاريخ 
جميع  طالت  التي  احلقوقية  الردة  فيه  استنكر  احتجاجية.كما  لوقفة 
والتي  واالعتقاالت  واملطاردات  والقمع  واحلصار  االحتجاجية  األشكال 
واملعطلن  والنقابية  واحلقوقية  السياسية  الهيئات  جميع  تــطــال 

والصحفين....     واالساتذة  واملجازين  والطلبة 


