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من  الــائــق  الــســكــن  يف  ــق  احل يعتبر 
يعتبر  لإلنسان.فهو  األساسية  احلقوق 
الصحة  و  الشغل  يف  ــق  احل جــانــب  ــى  إل
من  االجتماعية  واحلماية  والتعليم  
اإلنسانية  الكرامة  وأساسات  ضــرورات 
جلميع  ضمانها  الدولة  على  يجب  التي 
مايني  يزال  ال  لألسف  مواطنيها.لكن 
سواء  احلق  هذا  من  محرومني  املغاربة 
يف  وخـــاصـــة  ــوادي  ــبـ الـ يف  أو  ــدن  ــ امل يف 
يحكم  الــذي  الشيء  املهمشة˛  املناطق 
بالعيش  األسر  من  اآلالف  عشرات  علي 
يف  ــك  ــراري ب يف  قــاســيــة  جــد  شـــروط  يف 
عشوائية  دواوير  يف  او  صفيحية  أحياء 
األحــيــاء  يف  للسقوط  آيــلــة  مــنــازل  أو 
تعيش  ــر  األس مــن  والكثير  العتيقة... 
الكراء  أداء  عــن  عجزها  بعد  التشرد 
العمل  من  معيلها  طرد  أو  فقرها  بسبب 
طــرف  مـــن  مــســاكــنــهــا  ــدم  هـ بــســبــب  أو 
بديل  دون  املـــدن  محيط  يف  السلطة 
ملافيا  خدمة  مناسبة  وتعويضات  فعلي 

العقار...

والتعمير  اإلســكــان  وزارة  فــحــســب 
ألف أسرة   150 املدينة ما تزال  وسياسة 
أي  الصفيح˛  أحياء  يف  تعيش  مغربية 
اعتبرنا  إذا  هذا  مغربي˛  مليون  من  أكثر 
كل  ألن  صحيحة  اإلحــصــائــيــات  هــذه 
أكثر  يكون  قد  الرقم  أن  تبني  املؤشرات 
بسبب  العشوائي  السكن  تناسل  بسبب 
ــة وتــفــاقــم الــبــطــالــة  ــروي ــق ــهــجــرة ال ال
والكراء...  والشقق  العقار  وغاء  والفقر 
املغاربة   مــن  كبيرا  جــزءا  يعني  وهــذا 
فيها  تغيب  مأساوية  ظروف  يف  يعيشون 
ــق من  ــائ وال ــكــرمي  ال الــســكــن  مــقــومــات 
والصرف  وكهرباء  وماء  الصحة  شروط 
نفسها  الدولة  فــان  وبذلك  الصحي... 
السكن  مجال  يف  سياستها  بفشل  تصرح 
برنامج  يف  درهم  مليار   44 ل صرف  رغم 

مت  الذي  لوحده  صفيح«  بدون  »مغرب 
ذلك  إلى  ويضاف   .2004 سنة  إطاقه 
الكراء  غاء  من  املغاربة  مايني  معاناة 
دخلهم  مــن  كبيرا  جــزءا  ميتص  الــذي 
قدرتهم  من  يخفض  مما  أصا  املتواضع 
ــر حــاجــيــاتــهــم املــعــيــشــيــة  ــي ــوف ــى ت ــل ع
وامللبس˛  والعاج  التغذية  يف  األساسية 
الــفــقــر  يف  بــالــعــيــش  عــلــيــهــم  ــم  ــك ــح وي

واخلصاص.

ــود الــســبــب الــرئــيــســي حلــرمــان  ــع وي
إلــى  الــســكــن  ــة  أزمـ املــغــاربــة يف  مــايــني 
للدولة  الاشعبية  الطبقية  السياسة 
القطاع   هذا  عن  تخلت  التي  املخزنية 
القطاعات  من  كغيره  بتسليعه  وقامت 
واخلــــدمــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــصــالــح 
المـــاءات  تنفيذا  اخلـــاص  الــرأســمــال 
االمبريالية  املالية  املؤسسات  وتوصيات 
وصندوق  العاملي  البنك  مقدمتها  ويف 
ثمانينيات  بداية  منذ  الدولي  النقد 
قطاع  الدولة  فوتت  املاضي.لقد  القرن 
ــن ذهــب  الــعــقــار والــســكــن عــلــى طــبــق م
ومافيا  اخلاصة  الرأسمالية  للمقاوالت 
الــعــقــار ووفـــرت لــهــا اإلطـــار الــقــانــونــي 
افتراسها  ملمارسة  واملالي  والتنظيمي 
اجلماعية  ــي  واألراضـ الــدولــة  ألراضــي 
الكادحني  الفاحني  وأراضي  والسالية 

املدن.  ضواحي 

الطبقية  السياسة  هذه  مواجهة  إن 
ــر ضــحــايــاهــا  ــي ــأط تــتــطــلــب تــنــظــيــم وت
حقهم  انتزاع  اجل  من  النضال  خلوض 
بــدعــم  ــق  ــائـ الـ ــن  ــك ــس ال يف  ــروع  ــ ــش ــ امل
ــوى الــدميــقــراطــيــة  ــق ــن ال ــدة م ــان ــس وم
مطلب  جتعل  أن  يجب  الــتــي  املناضلة 
و  بــرامــجــهــا  صــلــب  يف  الــســكــن  يف  احلـــق 
والعدالة  الدميقراطية  اجل  من  نضالها 

عية.   جتما ال ا

      تنهج الدولة المخزنية سياسة سكنية الشعبية تلقي 
بماليين المغاربة في مستنقع السكن غير الالئق.
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*شكاية كيدية للرشكة االملانية لالحذية ضد الرفيق 
محمد سعيد

توصل الرفيق محمد سعيد املناضل العمالي يف صفوف النهج الدميقراطي 
بالعرائش باستدعاء من طرف الضابطة القضائية بالعرائش على اثر شكاية 
والتي مت  التي كان يشتغل فيها  الشركة األملانية لاحذية  كيدية من طرف 
العمال  حقوق  عن  ودفاعه  النقابي  نشاطه  بسبب  منه  انتقاما  منها  طرده 
والعامات. إن هذه الشركة األملانية الرأسمالية االستغالية لم يكفيها طرد 
من  منه  االنتقام  مسلسل  تواصل  إنها  بل  حقوقه  وهضم  العمل  من  الرفيق 
خال متابعته قضائيا لتجعل منه عبرة جلميع العمال/ات قصد إخضاعهم 

الستغالها البشع بدون مقاومة.

*احتجاج عامالت رشكة »كامبا« للنسيج بطنجة
العوامة  الصناعية  باملنطقة  للنسيج  »كامبا«  شركة  عامات  نظمت 
 2022 يناير   19 األربعاء  يوم  املصنع  باب  أمام  احتجاجية  وقفة  بطنجة 

احتجاجا على  شرط العمل القاسية ومحاولة فرض تقييم العمل بامليزان 
مستوى  على  يسببه  ــذي  ال لإلجحاف  نظرا  العامات  ترفضه  ما  وهــو 
حقوقهن  من  حرمانهن  ذلك  إلى  أضف  عملهن.  قوة  واستنزاف  أجورهن 
الشركة  إدارة  تصرح  ال  حيث  الصحية  والتغطية  االجتماعي  الضمان 
بالطرد  والتهديد  والقذف  بالسب  كرامتهن  واهانة  العمل  ساعات  بجميع 

يف حالة عدم قبول شروط العمل املذلة.

*رشكة »سامري« ابملحمدية
بشركة  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  النقابي  املجلس  دعــا 
إلى  بالشركة  العمال  كافة   ˛2022 يناير   6 يف  مؤرخ  له  بيان  يف  »سامير«˛ 
الطريق  إلــى  الشركة  بــاب  من  حفاة  واملشي  الطعام  عن  ــراب  إض خــوض 
األوضـــاع  على  احتجاجا   2022 يناير   18 الــثــاثــاء  ــوم  ي الساحلية 
وتهربها  للحكومة   السلبي  واملوقف  الشركة  لشغيلة  املزرية  االجتماعية 
وإغراقها  أصولها  ونهب  الشركة  خوصصة  عن  الناجم  امللف  معاجلة  من 
البشرية  والثروة  للشركة  املادية  األصول  بإنقاذ  وللمطالبة  الديون˛  يف 
والتشريعية  التنفيذية  السلطات  العام وتدخل  املال  املايير من  واسترجاع 
باملصفاة  اإلنتاج  واستئناف  العامة  املصلحة  حتقيق  قصد  والقضائية 

للبترول. املغربية 

النفط  لتكرير  املغرب  يف  الوحيدة  هي  »سامير«  شركة  فان  وللتذكير 
وتراكم  التسيير  ســوء  نتيجة   2015 غشت  منذ  اإلنتاج  عن  ˛توقفت 
التصفية  ملسطرة  إخضاعها  فتم  خانقة  مالية  أزمة  يف  ادخلها  مما  الديون 
كبيرة  طاقية  أزمة  يف  توقفها  تسبب  للخواص.وقد  والتفويت  القضائية 
غــاز«˛  »افريقيا  كشركة  اخلــاصــة  التوزيع  شــركــات  استغلتها  للمغرب 
عبر  الدراهم  من  املايير  مئات  جلني  احلكومة˛  رئيس  اخنوش  لصاحبها 
الرفع من أسعار احملروقات ومشتقاتها.كما تسبب يف تسريح وتشريد عمال 
ملدينة  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  وتدهور  الشركة  ومستخدمي 

احملمدية.

الدميقراطي باحملمدية بيانا بتاريخ  للنهج  الكتابة احمللية  وقد أصدرت 
مع  والامشروط  املطلق  الدميقراطي  النهج  تضامن  فيه  جددت  يناير   11
عمال/ات الشركة˛ مثمنة مبادرتهم/ن  النضالية˛ وداعية إلى االنخراط 
فيما  املسؤولية  كامل  واحلكومة  الدولة  حتميل  مع  إلجناحها  امليداني 
القضية  هذه  يف  املتورطني  مبحاسبة  واملطالبة  الشركة  وضعية  إليه  آلت 

البيان. تعبير  حسب  املصيرية  الوطنية 

*عمال/ات األمن الخاص والنظافة ونقل 
املرىض بوجدة

ال زال عمال/ات األمن اخلاص ونقل املرضى مبستشفى الفرابي بوجدة̨ 
˛ يواصلون اعتصامهم املفتوح أمام باب املستشفى منذ فاحت   38 وعددهم/ن 
إنذار  العمل بدون سابق  التعسفي من  2022 احتجاجا على طردهم  يناير 
املتأزمة  واالقتصادية  االجتماعية  أوضاعهم  تردي  من  فاقم  الذي  الشيء 

التغطية  وغياب  التعويضات  من  واحلــرمــان  األجــور  ضعف  بسبب  أصــا 
والصحية. االجتماعية 

يف  مؤرخا  بيانا  بوجدة  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  أصدرت  وقد 
العمال/ والامشرط مع  املبدئي  2022 عبرت فيه عن تضامنها  10 يناير 
الرأسمالي يف حقهم وتشريد أسرهم مطالبة السلطات  ˛ مدينة الهجوم  ات 
املختصة بالعمل على تطبيق القانون وداعية جميع الهيئات الدميقراطية 

العاملة. الطبقة  وحقوق  مكتسبات  عن  دفاعا  نضاالتها  توحيد  إلى 
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*الطبقة العاملة يف القطاع الفالحي   

   فاجعة حادثة سري مبنطقة بوفكران
واملناضلة  العاملة  ــاة  وف فاجعة  على  مــعــدودة  ــام  أي ســوى  متــض  لــم 
سيارة  طرف  من  دهسها  اثر  على  باها  ايت  باشتوكة  دينار  اميان  النقابية 
الطبقة  استفاقت  حتى  »ازورا«  شركة  باب  أمام  العامل/ات  معتصم  قبالة 
منطقة  بنواحي  وقعت  خطيرة˛  سير  حادثة  فاجعة  على  يوم  العاملة 
ناقلة بضائع كانت تقل على  2022˛ مابني  يناير   14 بوفكران يوم اجلمعة 
عن  احلــادث  أسفر  أجرة.وقد  سيارة  و  زراعيا  عاما   20 من  أكثر  متنها 
سائق  ووفاة  مبكناس  املستعجات  قسم  إلى  نقلوا  عاما   15 حوالي  إصابة 

راج من األخبار. سيارة األجرة حسب ما 

/ات  العمال  نقل  وســائــل  مشكلة  جــديــد  مــن  احلـــادث  هــذا  ويــطــرح 
والصحة  والسامة  األمان  لشروط  واملفتقدة  املناسبة  غير  الزراعيني/ات 
عدد  فيها  يتكدس  ومتقادمة  مهترئة  غالبها  يف  و«بيكوبات«  شاحنات  من 
األمنية  األجهزة  مــرأى  أمــام  حرية  بكل  وتتجول  العمال/ات  من  كبير 
من  املئات  ضحيتها  ذهب  مروعة  حوادث  يف  تسببت  ما  وكثيرا  املختصة˛ 
السلطات  ذلك  يدفع  ان  دون  ومعطوبني  وجرحى  قتلى  من  العمال/ات 
العمال/ات  وصحة  بأرواح  االستهتار  هذا  لوقف  احلازم  للتدخل  املختصة 

املناسبة. النقل  وسائل  توفير  على  الباطرونا  وإرغام 

رشكة »ازورا« ابشتوكة ايت ابها 
التابعة  الفاحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  اجلهوي  الفرع  اصــدر 

2022 يندد  6 يناير  لاحتاد املغربي للشغل باغا إلى الرأي العام بتاريخ 
البريطانية  العاملية  للشركة  التابع  اخلاص  األمن  من  عناصر  بإقدام  فيه 
على  الفرنسية  املغربية  »ازورا«  شركة  إشــارة  رهن  املوضوعني  »ج4س« 
أمام  املعتصمني/ات  و  املطرودين/ات  النقابيني/ات  على  املتكرر  االعتداء 
وعلى  بحقوقهم/ن  املطالبة  على  لثنيهم/ن  باها  ايت  باشتوكة  الشركة 
الشغل.ويطالب  مدونة  مقتضيات  واحترام  النقابي  واحلق  الكرامة  رأسها 
عن  يدها  برفع  العمومية˛  القوة  أفراد  صفة  تنتحل  التي  الشركة˛  هذه 

العمال/ات.

وعلمت النشرة من مصدر نقابي من اجلامعة الوطنية للقطاع الفاحي 

انه مت عقد لقاء بني مسؤولني من الشركة ومسؤولني نقابيني يوم األربعاء 
ورفع  املطرود  للعامل  مالي  تعويض  على  االتفاق  فيه  مت   2022 يناير   12
إدارة  بني  اجتماعي  حوار  أسس  ووضع  العمال/ات   طرف  من  االعتصام 

النقابي. واملكتب  الشركة 

رشكة »صوبروفيل« ابشتوكة ايت ابها
صوبروفيل  شركة  عامات  اعتصام  رفع   2022 يناير   8 السبت  يوم  مت 
السلطة االقليمية فتح  باها بعد قبول  ايت  اشتوكة  إقليم  أمام عمالة  من 
املتعلق  ملفهن  لتسوية   2022 يناير   10 االثنني  يوم  العامات  مع  حوار 

العمل. من  بالطرد 

معركة  يتابع  باها  ايت  باشتوكة  الدميقراطي  النهج  أن  إلى  ونشير 
التضامني  واحلــضــور  اإلعامية  املتابعة  بواسطة  كثب  عن  العامات 
يناير   2 األحد  يوم  متت  زيارة  آخرها  وكان  الزيارات  خال  من  امليداني 

  .2022

 رشكة »زالغ اكري« مبنطقة اميوزار كندر  
اكــري«  »زالغ  شركة  عمال  نــضــاالت  فرضته  ــذي  ال ــوار  احل خُلص 
إلدارة  سبق  عاما   20 إرجاع  إلى  كندر  اميــوزار  مبنطقة  عوا  بضاية 
من  اثــنــني  حــالــة  ــاء  ــق إب ــع  م تــعــســفــي،  بــشــكــل  طــردتــهــم  أن  الــشــركــة 
االستثناء  هذا  وإزاء  وضعيتهم«.  »تدارس  حني  إلى  معلقة  املطرودين 
االحتجاج  مبواصلة  رفاقهم   وباقي  العمل  الى  العائدون  العمال  هدد 
هذا  خال  عملهم  مواقع  يستعيدوا  لم  إذا  معهم  تضامنا  واالعتصام 

األسبوع.

العاملة  الطبقة  خاضت  املاضي،  األسبوع  خال  أنه  بالذكر  وجدير 
باب  أمــام  احتجاجية  واعتصامات  وقفات  عــدة  بالشركة  الزراعية 
يف  التعسفية  التسريحات  ملسلسل  رفضهم  عن  منهم  تعبيرا  الشركة 
العمال  ترهيب  إلــى  البدء  يف  الشركة  إدارة  وجلــأت  عاما.   20 حق 
مدربة. ــاب  وك خاصني  أمــن  ــراس  ح توظيف  خــال  مــن  وتخويفهم 
شكاية  قدمت  ملا  كندر  إميــوزار  درك  بإقحام  االستعانة  حاولت  كما 
وهوما  العمل˛  موقع  »اقتحام  ب  تتهمهم  العمال  من  اثنني  ضد  كيدية 
كالعادة.  بعملهم  التحقوا  رفاقهم  أن  أكدوا  الذين  العمال  باقي  فنده 
يطلقون  جعلهم  مما  والعمال  العامات  غضب  التهمة  هذه  اثارت  وقد 
طرف  من  تدبيرية  بخطوات  مدعوما  كــان  الــذي  االحتجاج  شــرارة 
م.  )ا.  الفاحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  واجلهوي  اإلقليمي  االحتاد 
الوطني  واملكتب  إفران-آزرو-احلاجب  وإقليم  /مكناس  فاس  بجهة  ش( 
للجهات  منها(  نسخ  على  النشرة  )تتوفر  املراسات  مختلف  بواسطة 

واملسؤولة. املختصة 

التنظيمية  أو  امليدانية  ســواء  النضالية  اخلطوات  هذه  وأثمرت 
مطلب  زال  ال  فيما  يناير2022.   17 االثنني  يــوم  عقده  مت  ــوارا  ح
املتعلقة  الشغلية  القضايا  مختلف  يف  للبث  ملحا  إقليمية  جلنة  عقد 
 1000 من  أكثر  ُتشغل  التي   Zalagh Agri شركة  وعمال  بعامات 
بشكل  ويعملون  مرسمني  غير  نصفهم  من  أكثر  زراعييني  وعامل  عاملة 
مجموعة  وغياب  احلقوق  من  مجموعة  من  احلرمان  يعني  مما  موسمي 

االجتماعية.  وااللتزامات  الشروط  من 



4صوت العمال والكادحين 
العدد :  49   

 اجلمعة   20  دجنبر   2022 

 حول أوضاع الطبقة العاملة

إرضاب وطين للتقنيني ابملغرب

خوض  إلــى  باملغرب  للتقنيني  الوطنية  الهيئة  دعــت 
12 و26 يناير 2022 وذلك احتجاجا  إضراب وطني يومي 

على جتاهل احلكومة ملطالب التقنيني وعلى رأسها تعديل 
بني  املشتركة  التقنيني  بهيئة  اخلــاص  األساسي  النظام 
الهيئة˛  مع  واملسؤول  اجلاد  احلوار  باب  فتح  وعدم  الوزرات 

وإنصافها. التقنيني  لفئة  االعتبار  ولرد 

الشغيلة الجماعية

لعمال  الوطنية  للجامعة  اجلماعي  املجلس  ــدر  اص  
للشغل  املغربي  لاحتاد  التابع  احمللية  اجلماعات  وموظفي 

على  اإلجــهــاز  يف  احلكومة  استمرار  فيه   استنكر  بيانا 
العمومية  اإلدارات  مستوى  على  الوظفني/ات  مكتسبات 
هذه  خــال  للمرور  اإلعـــداد  عبر  الترابية  واجلماعات 
أنظمة  بإصاح  يسمى  ملا  الثاني  املستوى  لتنفيذ  السنة 
مبراجعة  العمومية  الوظيفة  على  واإلجــهــاز  التقاعد 
نظام  وتكريس  العمومية  للوظيفة  األســاســي  النظام 

التكبيلي  القانون  لتمرير  واإلعــداد  بالعقدة  التوظيف 
مبا  الشغل  مدونة  ومراجعة  النقابات  وقانون  لإلضراب 
األجور... وتقليص  الشغل  استقرار  وضرب  املرونة  يكرس 
توقف  مسؤولية  الــداخــلــيــة  وزارة  املجلس  حمل  كما 
الى  داعيا  الترابية  اجلماعات  بقطاع  االجتماعي  احلوار 
للمطالب  املتضمنة  املطلبية  املذكرة  أرضية  على  استئنافه 
احلــريــات  ــرام  ــت اح ومــنــهــا  اجلــمــاعــيــة  للشغيلة  املــلــحــة 
والديبلومات  الشهادات  حاملي  ملف  وتسوية  النقابية 
عن  التعويض  وتعميم  املناسبة  السالم  يف  املدمجني  غير 

األعمال الشاقة وامللوثة وإدراجه ضمن مكونات األجر...

*مرصع عامل بناء بطنجة

بطنجة  البناء  قطاع  يف  يشتغل  عاما  أن  النشرة  علمت 
سقوط  جراء  من  بليغة  بإصابات  متأثرا  حتفه  لقي  قد 

جدار عليه بورش بناء يف منطقة بوخالف قرب مطار بن 
.2022 12 يناير  بطوطة بطنجة يوم األربعاء 

ويعد قطاع البناء من ابرز القطاعات التي تعرف حوادث 
الشغل التي يذهب ضحيتها الكثير من العمال ما بني قتلى 
ومصابني ومعطوبني بسبب غياب شروط الصحة والسامة 
للقوانني  القطاع  جل  يخضع  املناسبة.وال  العمل  ووسائل 
القانوني  والوقت  لألجور  األدنــى  احلد  كاحترام  الشغل 
يف  بالعمال  والتصريح  األخــطــار  عن  والتعويض  للعمل 
الشغل...وذلك يف  والتصريح بحوادث  الضمان االجتماعي 
وتواطئها  بل  املختصة  اجلهات  طرف  من  للمراقبة  غياب 

البناء.  املقاولني ومقاوالت  مع 
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*حركة املعطلني
- يف إطار االستعدادات التنظيمية و اإلشعاعية املتواصلة لعقد مؤمترها 
باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  نظمت  عشر،  اخلامس 
ندوة رقمية دولية حتت عنوان« واقع حركة املعطلني و آفاقها« يوم األربعاء 
العراق  و  فلسطني  من  فعاليات  عدة  تأطيرها  يف  ،شــارك   2022 يناير   19

واألرجنتني و تونس.

العلم  انفتاح جمعية املعطلني دوليا،مع  الندوة كذلك يف إطار  وتأتي هذه 
أن جتربة خلق إطارات للمعطلني انطلقت يف بداية التسعينات بثاث جتارب 

على املستوى الدولي : السودان و املغرب و أجنلترا.

- قرر املعطلون املنضوون حتت لواء »تنسيقية املعطلني حاملي الشهادات 
الليلي  املبيت  مع  مفتوح  اعتصام  يف  الدخول   - ميدلت  إقليم   - بگرامة 
15 يناير استمرارا يف معركتهم التي انطلقت من ذي  ابتداء من يوم السبت 

قبل دفاعا عن مطلبهم العادل و املشروع يف الشغل و العيش الكرمي.

- نظم فرع اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني بكرسيف يوم 11 
املطلبي  امللف  حول  احمللية  معركته  إطار  يف  احتجاجية  وقفة   2022 يناير 

املتمحور حول احلق يف الشغل والتنظيم.

ضحااي الهجرة الرسية
يستمر نزيف الهجرة السرية و جحيم الفارين من مخالب الفقر و البطالة 

و التهميش املفروض بسبب السياسات النيوليبرالية املتوحشة و التفقيرية، 
حيث لقي 43 مواطن حتفهم يف سواحل طرفاية˛ من ضمنهم نساء وأطفال˛ 
الكناري االسبانية يوم  عندما غرق قارب كانوا على متنه للهجرة إلى جزر 
. و ينحدرون هؤالء الضحايا من كلميم   2022 16 يناير  صباح يوم األحد 

وطان طان والعيون وبلدان جنوب الصحراء.

لإلشارة فإن أكثر من أربعة آالف مهاجر لقوا حتفهم غرقا يف البحر خال 
سنة 2021 عندما حاولوا العبور إلى اسبانيا وخاصة نحو جزر الكناري.  

التعلميية النضاالت 
- نظم املجلس اجلهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الدميقراطي- 
اجلهوية  األكادميية  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  مال/خنيفرة  بني  بجهة 
للشكايات  التعليمية  الشغيلة  ورفض  غضب  عن  ،للتعبير  والتكوين  للتربية 
 FNE ال  ومناضلي  مناضات  تستهدف  التي  االنتقامية  واملتابعات  الكيدية 
األستاذات  تضامن  عن  تعبيرا  كذلك  جاءت  الوقفة  الدميقراطي.  التوجه 
مع  محنته  يف  أمرار  إسماعيل  النقابة  لذات  اجلهوي  الكاتب  مع  واألساتذة 
أن  احملتجون  النقابيون  ويقول  ضده.  مؤخرا  الصادرة  القضائية  األحكام 
حقيقة  لطمس  املسؤولني  من  محاوالت  سوى  ليست  واملتابعات  الشكايات 
االختاالت والتجاوزات وسوء التدبير لقطاع التعليم يف اجلهة، و أن بيانات 
باألشخاص  لها  عاقة  وال  التيسير  وأساليب  األعمال  تنتقد  اجلامعة 

وأعراضهم.

عليهم  فرض  الذين  واألستاذات  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  نفذت 
أسبوعا  سيدوم  الذي  النضالي  برنامجها  من  يوم  أول  بكرسيف  التعاقد 
انزران وبعد  17/01/2022 بساحة بئر  كاما بإضراب ووقفة يوم االثنني  
الذي  للتنسيقية  الوطنية  السكرتارية  عضو  حميد  أعام  الرفيق  كلمة 
األطر  لكل  اإلدماج  فرض  على  التنسيقة  وبعزم  النضالي  بالبرنامج  عرف 
العمومية  الوظيفة  تصفية  خلفيات  وكشف  العمومية  الوظيفة  أساك  يف 

واخلدمة العمومية ومنها التعليم العمومي.

للتعليم/التوجه  الوطنية  اجلامعة  نقابات  الوقفة  حــضــرت  ــد  وق
الدميقراطي والنقابة الوطنية للتعليم )ك د ش( والنقابة الوطنية للتعليم 

)ف د ش( يف إطار الدعم واملساندة.

باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فرع  حضرها  كما   
طالب  كلمته  .ففي  التعليم  ورجــال  نساء  مع  املطلق  تضامنه  عن  للتعبير 
الرفيق حطيطي محمد بإدماج األساتذة كلهم يف الوظيفة العمومية وكشف 
السياسات الطبقية يف التشغيل وطالب باحترام احلق يف التنظيم والوجود 
القانوني للجمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب وضمان احلق 
البطالة.  عن  والتعويض  العمومية  للوظيفة  الولوج  يف  واملساواة  الشغل  يف 
كما حضر فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان وركز الرفيق محمد شوييا 
حركة  اندالع  منذ  احلثيث  الدولة  سعي  على  كلمته  يف  الفرع  مكتب  عضو 
احلريات  وقهر  املغاربة  على  األمنية  القبضة  إحكام  إلى  املجيدة  فبراير   20
عبر القمع ونصب احملاكمات الصورية وعودة االعتقال السياسي واالعتقال 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  سائر  وضرب  الــرأي  بسبب 
وعلى رأسها تفكيك القطاع العمومي مبا فيه قوانني الوظيفة العمومية منذ 
فصل  قانون  رأسها  وعلى  التراجعية  القوانني  إلى   2011 ل  املمنوح  الدستور 
وتخريب  بالشواهد  والترقية  االعتراف  وإيقاف  التوظيف  عن  التكوين 
اإلطار  القانون  ومترير  التعاقد  وفرض  صناديقها  ونهب  املعاشات  أنظمة 



6صوت العمال والكادحين 
العدد :  49   

 اجلمعة   20  دجنبر   2022 

  مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
وحدته  وضرب  العمومي  التعليم  مجانية  تصفية  بهدف   51/17 التراجعي 
وجودته يف إطار مسلسل تصفية اخلدمات العمومية وخوصصتها وتسليعها. 
االجتماعية  احلــركــة  وتوحيد  االنقسامية  نبذ  ــى  إل األخــيــر  يف  ودعــا 
وجتذيرها عبر إنشاء اجلبهات لكل القوى التي لها مصلحة يف التغيير بأفق 
كافة  سراح  إطاق  إلى  ودعا  واملعزولة  املشتتة  املعارك  عوض  واضح  سياسي 
واملدونني  املستقلة  احلرة  الصحافة  من  الرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني 
واحملتجني  واحملامني  والنقابيني  األساتذة  حق  يف  املتابعات  ورفع  واليوتوبرز 

من اجل حقهم يف العيش الكرمي.

ــا الــنــظــامــني األســاســيــني  ــاي ــح ــض ــة الــوطــنــيــة ل ــن ــج ــل ــم ال ــظ ــن - ت
وزارة  ،أمام   2022 يناير   24 االثنني  يوم  احتجاجية  2003/1985،وقفة 
فئات  مواصلة  إطار  يف  االحتجاجي  الشكل  هذا  يأتي  و  الوطنية.  التربية 
قبل  املتقاعدين  و  األساسيني،  النظامني  ضحايا  ،تضم  متضررة  تعليمية 
ابتدائي  تعليم  أساتذة  من  يزاولون،  الزالوا  الذين  كذلك  و  بعدها  و   2012
و إعدادي و ملحقون تربويون إداريون يعتبرون مقصيني من الترقية للسلم 
يف  ملفهم  بــإدراج  يطالبون  8.و  و   7 السلم  يف  البداية  يف  توظيفهم  منذ   11

جلسات احلوار بني الوزارة و النقابات اخلمس األكثر متثيلية.

وطنيا  إضرابا  السلم  خارج  من  املقصيون/ات  األســاتــذة/ات  نفذ  كما   -
2022 للمطالبة برفع احليف عنهم/ن ومتتيعهم/ن  18 يناير  17 و  يومي 

بحقهم/يف الترقي خارج السلم.

*الحكم ابإلفراغ عىل عائلة هيددها ابلترشد
حق  يف  املنازل  من  باإلفراغ  القضائية  األحكام  إصــدار  مسلسل  زال  ما 
العديد من العائات بالدار البيضاء متواصا آخر حلقاته احلكم الذي صدر 
يف حق عائلة السيد املصطفى عصري وهو حارس ممر الصنوبر بعني السبع.

املغربية  اجلمعية  لفرع  التابعة  السبع  لعني  احمللية  اللجنة  طالبت  وقد 
حلقوق االنسان بالبرنوصي فتح حتقيق حول حيثيات احلكم الصادر الذي 

ميس حق السيد املصطفى وعائلته يف السكن واملهددون بالتشرد.

*معاانة ساكنة بين تجيت/ اقلمي فكيك مع 
التالعب مبادة الدقيق املدعم

وقفة  تنظيم  إلى  الساكنة  فكيك  بإقليم  جتيت  بني  بلدة  مناضو  دعا 
تعيشه  الذي  املــزري  بالوضع  للتنديد   2022 يناير   10 يوم  احتجاجية 
املدعم  الدقيق  من  االستفادة  للوائح  الفورية  بالتسوية  وللمطالبة  البلدة 

لتشمل جميع األسر بدون استثناء.

والتدبير  التاعب  مع  الساكنة  معاناة  استمرار  الوقفة  نداء  وضح  وقد 
السيئ لتوزيع مادة الدقيق املدعم حيث يتم حرمان شريحة واسعة من هذه 
وضعتها  التي  اللوائح  يف  أسمائهم  وجود  رغم  التجار  بعض  طرف  من  املادة 
السلطة لهذا الغرض˛ رغم أن احلصة املخصصة للبلدة كافية لساكنتها.لكن 

متلص السلطة وعدم حتملها ملسؤوليتها أدى إلى استمرار معاناة الساكنة.

*االحتجاج عىل ترحيل السوق األسبوعي 
بقرية اب محمد/إقلمي اتوانت

بيان  يف  محمد  با  بقرية  والنقابية  واحلقوقية  السياسية  الهيئات  أدانت 
السوق  بترحيل  القاضي  اجلماعي  املجلس  قرار   2022 يناير   6 يف  صادر  لها 

املجلس  رئيس  حتميل  مع  احملاميد  دوار  إلى  احلالي  مكانه  ممن  األسبوعي 
مسؤولية تشريد املئات من جتار السوق وقطع أرزاقهم وطردهم من أمكنتهم 

مسؤولية  وكــذا  طويلة  سنوات  منذ  اجلبائية  الرسوم  عنها  يــؤدون  التي 
املشاريع  يف  التاعب  مسؤولية  الرئيس  حملت  الضرر.كما  عن  تعويضهم 
سيقام  الذي  العقار  حماية  عن  وتقاعسه  املدينة  مشروع  إطار  يف  املسطرة 
وأنظار  أنظاره  أمام  بحرثه  اخلواص  احد  قام  والذي  العمومي  املنتزه  عليه 
يف  العام.ونددت  للمال  وهدرا  مكشوفا  تواطئا  ذلك  معتبرة  احمللية  السلطة 
من  ومنعهم  السوق  جتار  وترهيب  لقمع  املكثف  األمني  باإلنزال  البيان  ذات 

تنظيم وقفتهم االحتجاجية السلمية.

*قرار مجحف يف حق الباعة املتجولني أبوالد 
اتمية / إقلمي اترودانت  

 2022 يناير   12 بتاريخ  تامية  ألوالد  اجلماعي  املجلس  رئيسة  أصدرت   
الغزالي  وزنقة  بيروت  زنقة  من  بكل  املتجولني  الباعة  بإخاء  يقضي  قرارا 
بدون  أنفسهم  سيجدون  الذين  الباعة  لهؤالء  مناسب  بديل  إيجاد  بدون 
البطالة  واستشراء  باملنطقة  الشغل  فرص  انعدام  ظل  يف  وخاصة  رزق  مورد 

والتهميش. والفقر 

*معاانة عرشات اآلالف من املغاربة من السكن 
غري الالئق

يصل عدد األسر املغربية املغربية التي تقطن دور الصفيح حاليا إلى 150 
ألف أسرة حسب ما صرحت به وزيرة اإلسكان والتعمير وسياسة املدينة أمام 
العشوائي والدور واآليلة للسقوط  النواب هذا دون احتساب السكن  مجلس 
تناسل  بحكم  صحته  يف  مشكوك  انه  رغم  مهول  رقم  العتيقة.وهو  املدن  يف 

الكثير من األحياء يف هوامش املدن يف السنوات األخيرة.

رغم  اإلسكان  مجال  يف  الدولة  سياسة  فشل  املهول  الرقم  هذا  ويكشف 
إنفاق 40 مليار درهم منذ سنة 2004 مع إطاق برنامج »مدن بدون صفيح«. 
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فريوس كوروان: تحذر منظمة الصحة العاملية 
من وجود شكل مستوطن من الفريوس ال يعين

 أنه مل يعد خطرًيا
حذر رئيس حاالت الطوارئ يف منظمة الصحة العاملية ، من أنه إذا أصبح 

فيروس كورونا مستوطًنا ، فهذا ال يعني أن الفيروس لم يعد خطيًرا.

االقتصادي  للمنتدى  بعد  عن  جلسة  خال  رايان  مايكل  الدكتور  قال  و 
العاملي )WEF(: »يعارض الناس اجلائحة واملتوطنة ، لكن املاريا املستوطنة 
 ، مستوطن  البشرية  املناعة  نقص  وفيروس   ، الناس  من  اآلالف  مئات  تقتل 
والعنف مستوطن يف مدننا«. وقال »املتوطنة يف حد ذاتها ال تعني أنها جيدة 

، املستوطنة تعني فقط أنها موجودة إلى األبد«.

»لن نتخلص من الفيروس هذا العام«

املتغيرات  جميع  من  بكثير  عــدوى  أكثر  وهو   ،  Omicron وصــول  أدى 
ألولئك  حدة  أقل  أعراًضا  يسبب  أنه  يبدو  ولكن   Covid-19 لـ  األخــرى 
الذين مت تطعيمهم ، إلى بدء النقاش حول انتقال الوباء ، الذي مت اإلعان 
عنه يف بداية عام 2020 ، إلى وباء مستوطن.و هذا  نقاش يشير بشكل عام 
إلى أنه سيكون أقل خطورة. وحذر املسؤول كذلك »لن نتخلص من الفيروس 
هذا العام«. »قد ال نقضي على الفيروس أبًدا. و متيل الفيروسات التي تسبب 

األوبئة إلى أن تكون جزًءا من النظام البيئي ».

وأوضح أن »ما ميكننا إنهاءه هو حالة طوارئ الصحة العامة ذات االهتمام 
أنه  مضيًفا   ، العاملية(«  الصحة  ملنظمة  التأهب  من  مستوى  )أعلى  الدولي 
من  أقصى  بحد  لإلصابة  ممكن  معدل  أقل  إلى  »الوصول  الضروري  من  كان 
التطعيمات حتى ال يضطر أحد إلى القيام بذلك. موت«. أصر مايكل رايان: 

»ستكون نهاية حالة الطوارئ وستكون نهاية الوباء«.

ثاث أو أربع جرعات مطلوبة

املستقبل  يف  حقن  أربع  أو  ثاث  اعتبار  إمكانية  املنظمة  رئيس  أثار  كما 
لقاح  باستثناء  كوفيد.  أشكال  أشد  من  للهروب  للجرعات  الطبيعي  العدد 
، ولكن ُينصح  أواًل  جونسون وجونسون ، يوصى بجميع اللقاحات بجرعتني 
 Omicron بشدة باجلرعة الثالثة املنشطة أو »الداعمة« منذ أن اجتاحت

العالم.

لم نعد ندعو )هذه احلقن( املعززات. وشدد على أنه سيتم اعتبار أن ثاث 
أو أربع جرعات ضرورية خللق هذه املناعة القوية واملتينة التي حتميك من 

االستشفاء واملوت على مدى فترة طويلة من الزمن.

فريوس كوروان : جولة حول يف العامل
الصني تطهر البريد الدولي

بشكل  اخلــارج  من  الشحنات  بتطهير  موظفيها   China Post أمــرت 
منهجي ، وأثارت السلطات فرضية وصول سالة Omicron إلى بلد البريد 
أي  لتجنب   ، منفصل  بشكل  احمللي  البريد  فرز  اآلن  سيتم  كندا.  من  املرسل 

خطر التلوث من الشحنات الدولية.

أوغندا ترفع الضوابط احلدودية مع كينيا

 Covid-19 اختبار  تعليق  الثاثاء  يوم  األوغندية  احلكومة  أعلنت 
اختناقات  يف  ــراء  اإلج تسبب  أن  بعد   ، كينيا  مع  حدودها  على  اإللزامي 

مرورية ضخمة للشاحنات وتعطيل إمدادات الوقود يف الباد.

دراسة : ممر الصحة خفض معدل الوفيات 

أفادت دراسة نشرت يوم الثاثاء من قبل هيئة ملحقة باحلكومة أن ممر 
الصحة منع 4000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 يف فرنسا وعزز النمو 

الوطني يف النصف الثاني من عام 2021.

املماثلة  اخلصائص  ذات  الصحية  التصاريح  منعت   ، وإيطاليا  أملانيا  يف 
الذي  املقارن  العمل  لهذا  وفًقا   ، وفاة  حالة   1300 و   1100 التوالي  على 
التعاون  منظمة  مبساعدة   ،  )CAE( االقتصادي  التحليل  مجلس  أجــراه 

.Bruegel االقتصادي والتنمية ومعهد 

وزير التعليم الفرنسي يف حالة اضطراب

بالفعل  تنازع  الذي   ، بانكير  ميشيل  جان  الفرنسي  التعليم  وزير  وجد 
املدرسة  يف   Covid-19 إدارة  على  يوبخونه  الذين  املعلمني  قبل  من  بشدة 
أنه كان يف إيبيزا  ، نفسه أكثر ضعًفا يوم الثاثاء مع الكشف عن الصحافة 

عشية بداية العطل املدرسية.

ومن هذا املكان ، كشف الوزير عن البروتوكول الصحي اجلديد للمدارس 
، قبل يوم واحد فقط من بدء العام الدراسي.

بريطانيا : بوريس جونسون ينفي الكذب بشأن حزب

حزب  تنظيم  من  حتذيره  مت  أنه  الثاثاء  يوم  جونسون  بوريس  نفى 
كما   ،  2020 ماي  يف  ستريت  داونينج  يف  كوفيد  مكافحة  لقواعد  مخالف 
البريطاني  الوزراء  رئيس  وكان  كامينغز.  دومينيك  السابق  مستشاره  اتهمه 
، الذي حضر هذا احلدث ، يف حبس كامل ، قد اعتذر للنواب األسبوع املاضي 

، زاعًما أنه ظن أنه اجتماع عمل.

الصني : ذبح الهامستر يف هونغ كونغ

2000 هامستر بعد  أعلنت السلطات أن هونغ كونغ ستعدم ما يقرب من 
بإستراتيجية  املدينة  تلتزم  حيث   ، كورونا  بفيروس  إصابة بعضها  ثبتت  أن 
 Covid-19 صفر كوفيد« الصارمة. مت أمر هذه املذبحة بعد ظهور حاالت«

        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
يف متجر للحيوانات األليفة ، مما أثر على الهامستر واملوظف والعميل.

تقع يف مبيعات السيارات اجلديدة يف أوروبا

أوروبا انخفاًضا قياسًيا جديًدا يف  السيارات اجلديدة يف  سجلت مبيعات 

2021 ، بسبب األزمة الصحية ونقص الرقائق اإللكترونية التي حالت  عام 
دون إنتاج مايني السيارات.

أكثر من 5.5 مليون قتيل

جميع  يف  شخًصا   5،543،637 عن  يقل  ال  ما   -19 كوفيد  جائحة  قتل 
2019 ، وفًقا لتقرير أعدته وكالة فرانس  أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 

برس من مصادر رسمية ، الثاثاء الساعة 11 صباًحا بتوقيت جرينتش.

من حيث القيمة املطلقة ، فإن البلدان التي سجلت أكبر عدد من الوفيات 
هي الواليات املتحدة )851730 حالة وفاة( والبرازيل )621،166( والهند 

)486،761( وروسيا )322،678(.

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

الوباء ميكن أن تكون أعلى مبرتني إلى ثاث مرات من تلك املسجلة رسمًيا.

كوفيد - 19. أوميكرون مسؤولة عن ٪95 من الحاالت 
اإليجابية يف املغرب ]وزارة الصحة[

تفشي  على  اآلن  يهيمن   Omicron متغير  فإن   ، الصحة  وزارة  وبحسب 
الوباء ، وميثل ٪95 من احلاالت اإليجابية يف املغرب.

بــوزارة  العامة  للصحة  الطارئة  للعمليات  الوطني  املركز  منسق  أعلن 
الصحة ، معاد مرابط ، خال تقدمي التقييم نصف الشهري للوضع الوبائي 
التلوث  حاالت  على  يهيمن   Omicron متغير  أن   ، يناير   18 يف   ، املغرب  يف 

حتى ٪95 مقابل ٪5 للدلتا.

الثالثة  الوبائية  املوجة   ، أسابيع  خمسة  منذ   ، املغرب  يشهد   ، وبحسبه 
مع  بها.  االستهانة  ينبغي  ال  موجة   .-19 كوفيد  لفيروس  العام  االنتشار  من 
االنتشار  سرعة  تعد  لم   ،  )33٪  +( املاضي  األسبوع  حالة   46569 تسجيل 

بنفس املعدل ، لكن هذا ال يعني أن عدد احلاالت قد انخفض.

اإليجابية  احلــاالت  نسبة  زيــادة  على  خاص  بشكل  مرابط  معاد  أصر 

٪150 خال األسابيع  أكثر من  ، مقابل  املاضي  ٪32 خال األسبوع  بنسبة 
األولى من املوجة الثالثة النتقال العدوى بني املجتمع. علمنا أيًضا أن معدل 
تكاثر الفيروس ، وهو R0 ، هو اآلن 1.06 ، مما يعني ، وفًقا للمصدر نفسه ، 

أن الوباء يقترب من ذروته.

كما أشار معاد مرابط إلى أن ٪70 من املتوفني لم يتلقوا التطعيم ، موضًحا 
٪7 لم يتلقوا اجلرعة الثالثة. كما يشير إلى  ٪23 تلقوا جرعة واحدة و  أن 
أن مؤشر الوفيات بدأ يف االرتفاع مرة أخرى ، حيث ُسجل األسبوع املاضي 65 

حالة وفاة جديدة بزيادة قدرها 16.1٪.

Covid-19 و »األجسام املضادة امليرسة«: هل تزيد 
اللقاحات من عدوى الفريوس التاجي سوًءا؟

بعض  مع  بالفعل  لوحظت  نادرة  مناعية  بآلية  التطورات  أحدث  تتعلق 
اللقاحات: تسهيل العدوى باألجسام املضادة. منذ اكتشافهم وجوده ، يزعم 
Covid-19 ال حتمي حاملي الفيروس  مناهضو التطعيم أن اللقاحات ضد 
فحسب ، بل ستؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية ، وهو ما يفسر ، وفًقا لهم 
، املوجة غير املسبوقة من العدوى يف أوروبا. لكن هذه االدعاءات ال تستند 

إلى أي ماحظة علمية.

ما هي األجسام املضادة امليرسة؟

حتييد  من  بــداًل   ، تسهل  مضادة  أجسام  هي  رة  امُليِسّ املضادة  األجسام 
عن  تختلف  ال  اجلديدة.  اخلايا  إصابة   ، وبالتالي   ، تكاثره   ، الفيروس 
مبجرد  البشري.  املناعة  جهاز  عادة  يصنعها  التي  املعادلة  املضادة  األجسام 
فيروسات  املضادة  األجسام  ستحدد   ، البائية  الليمفاوية  اخلايا  إنتاج 
كورونا املوجودة يف مكان قريب وترتبط بها جسدًيا ، عن طريق ربط نفسها 
عن  خارج  شيء  ال  الشائك(.  البروتني  أو   ، )السبيكول  السطحي  بالبروتني 
اخلايا  بتجنيد  ذلك  بعد  املضادة  األجسام  هذه  تقوم  اآلن.  حتى  املألوف 

املناعية التي ستلتهم الفيروس لتدميره.

عبر  بالباعم  »تلتصق«  بالفيروس  املرتبطة  املضادة  األجسام   ، تقليدًيا 
FcγR( ، والبالعة »تبتلع« و »تهضم« كل شيء )هذه هي  مستقبلها )تسمى 
األجسام  تسهلها  التي  العدوى  حالة  يف  ولكن  والتحلل(.  االلتقام  مرحلتي 
الكيميائية  الرابطة  تكون  أن  ميكن   ، اخللوي  االلتقام  وقت  يف   ، املضادة 
»تهرب«  ثم  ؛  »مكسورة«  و  هشة  والفريون  املضادة  األجسام  بني  املعادلة 

الفيريون وميكنها بعد ذلك إصابة الباعم ، حيث تتكاثر.

املناعي  اجلهاز  فعل  رد  يف  املبالغة  طريق  عن  العدوى  تسهيل  أيًضا  ميكن 
اخلايا  هذه  فإن   ، بالفيروس  االرتباط  خال  من  املضادة.  األجسام  بسبب 
هذا  لكن  الفيروس.  ستدمر  والتي   ، املناعية  اخلايا  »جتنيد«  وظيفة  لها 
املناعية  للخايا  متسلسل  تفاعل  يف  األحيان  بعض  يف  يتسبب  التجنيد 
والتهابات شديدة تنقلب ضد اجلسم. غالًبا ما تكون مسببات أمراض اجلهاز 

التنفسي يف أصل مسار التنشيط هذا.

العدوى  خال  رئيسي  بشكل  املضادة  باألجسام  العدوى  تسهيل  يحدث 
، يف األشخاص املصابني بالفعل ولكنهم يواجهون سالة  الثانية  الفيروسية 
مختلفة عن الفيروس األول الذي واجهوه. يؤدي التعرض لفيروس متطابق 
القدرة  إضعاف  إلى  مختلفة  سطحية  بروتينات  على  يحتوي  ولكن  تقريًبا 

املعادلة لألجسام املضادة.
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
كورونا  فيروسات  لبعض  امليسرة  اخللفية  الــعــدوى  حــاالت  توثيق  مت 
جائحة  عن  املسؤول  الفيروس   ،  SARS-CoV-1 ذلك  يف  مبا   ، البشرية 
تشمل  املعروفة  احلاالت  من  العظمى  الغالبية  لكن   .2003 عام  يف  السارس 

فيروس حمى الضنك.

مثال Dengvaxia يف الفلبني

املخاطر  بــتــوازن  وتخل  خطيرة  امليسرة  الــعــدوى  هــذه  تكون  أن  ميكن 
حدث  ما  هذا  به.  اخلاص  التسويق  ترخيص  إلغاء  حد  إلى  للقاح  والفوائد 
Sanofi- شركة  طورته  الــذي   )Dengvaxia( الضنك  حمى  لقاح  مع 
املختبر  حذر  أن  بعد   ، الفلبني  يف   2017 دجنبر  يف  تعليقه  مت   .Pasteur
خلطر  معرضون  ا  أبــدً باملرض  يصابوا  لم  الذين  األطفال  أن  من  احلكومة 
يحتوي  منه.  احلماية  من  بداًل   ، التطعيم  بعد  الفيروس  واجهوا  إذا  خاص 
أن  الشائع  ومن   ، مختلفة  مصلية  أمناط  خمسة  على  الضنك  حمى  فيروس 
أكثر خطورة  الثانية بنمط مصلي مختلف عدوى  الطبيعية  العدوى  تسبب 

بسبب عدم حتييد األجسام املضادة بشكل كاٍف. هذه هي اآللية التي متت 
.Dengvaxia ماحظتها مع 

تسعة  تسجيل  مت  للقضية.  العمومية  امليزانية  إنشاء  السهل  من  ليس 
عشر حالة وفاة من حمى الضنك يف القصر الذين مت تلقيحهم ، دون أن يكون 
 ، الفلبينية  السلطات  تقول  طبيًا.  إثباته  مت  الذي  اللقاح  مع  ارتباط  هناك 
التي اتخذت إجراءات قانونية ضد سانويف ، إنها حتقق يف أكثر من ستمائة 
 ، ذلك  ومع  مباشر.  بشكل  اللقاح  فيها  يتسبب  أن  املمكن  من  كان  وفاة  حالة 
تقنع  لم  السلطات  قدمتها  التي  الفنية  والتفسيرات  واألساليب  الرقم  فإن 

املجتمع الطبي الفلبيني أو خبراء حمى الضنك.

تستهدف  التي  اللقاحات  طريق  عن  العدوى  تسهيل  مت   ، آلخر  حني  من 
فيروسات أخرى:

• تسببت بعض لقاحات احلصبة القدمية التي تستخدم نسخة معطلة 
تعد  لم  التطعيم.  بعد  خطورة  أكثر  عدوى  حدوث  يف  أحياًنا  الفيروس  من 
مستخدمة ومت استبدالها بأولئك الذين يستخدمون نسخة ضعيفة ولكنها 

حية من الفيروس.

 ، التنفسي  املخلوي  الفيروس  ضد  الستينيات  يف  تطويره  مت  لقاح   •
نفس  من  يعاني  كان   ، الرضع  عند  الرئة  لعدوى  شيوًعا  األكثر  السبب  وهو 

املشاكل مع الفيروس املعطل. توقف تطويره ولم يؤت ثماره.

مت  التي  املضادة  باألجسام  للعدوى  النادرة  التسهيات  تكون  ما  غالًبا 
اإلباغ عنها يف تاريخ علم اللقاحات ناجتة عن لقاحات الفيروس املعطلة أو 

.Dengvaxia حتى املوهنة ، كما يف حالة

ماذا عن كوفيد - 19 ولقاحاهتا؟

حــاالت  بعض  يف  امليسرة  بــالــعــدوى  اإلصــابــة  يف  االشــتــبــاه  بالفعل  مت 
مجلة  يف  ُنشر  صيني  فريق  أجراه  الذي  األخير  العمل  أظهر   .Covid-19
مرضى  مصل  يف  سهلت  للعدوى  املختبر  يف  آثاًرا   2021 دجنبر  يف  الفيروسات 
يف  مرتني  أصيب  عاًما   25 العمر  من  يبلغ  أمريكي  حالة  وصف  مت  النقاهة. 
خطورة  أكثر  إصابة  مع   ،  SARS-CoV-2 من  مختلفني  بنوعني  شهرين 
احلمل  يفسر  قد   .The Lancet يف   2020 أكتوبر  يف   ، الثانية  املــرة  يف 
للعدوى  السريرية  الشدة  ضــراوة  األكثر  الفيروس  أو  األعلى  الفيروسي 
الثانية ، لكن املؤلفني ال يستبعدون أنه ميكن أن يكون عدوى سهلت بواسطة 

األجسام املضادة.

تلقيحها  مت  التي  السكانية  املجموعات  يف  ميسرة  عدوى  إثارة  خطر  كان 
اللقاحات احلالية  العلمي أثناء مرحلة تطوير  موضوًعا للنقاش يف املجتمع 
استهداف  طريق  عن  املخاطر  تقليل  الباحثون  أراد   .2020 عام  أوائل  يف   ،
SARS-CoV على وجه التحديد قدر اإلمكان 2- ،  بروتني ارتفاع فيروس 
بحيث يظل النشاط املعادل لألجسام املضادة املنتجة كافيًا لتجنب تسهيات 
العدوى. ال تشير البيانات املستمدة من التجارب السريرية الثنني من لقاح 
 Moderna و   Pfizer-BioNTech شركة  من  الريبي  النووي  احلمض 

املنشورة يف خريف عام 2020 إلى أي حاالت إصابة سّهل التطعيمها.

يتم  ولــم   ، ــًدا  ج نـــادرة  الطبية  األدبــيــات  يف  املوصوفة  احلـــاالت  تظل 
الذين  السكان  أو بني   SARS-CoV-2 ماحظة مثل هذه اآللية يف عدوى 
اإلجماع  عن   ،  2021 شتنبر  بتاريخ   ، واحد  منشور  يختلف  تطعيمهم.  مت 
النسبي احلالي ، لكنه يشير فقط إلى املاحظات غير املباشرة التي ال تثبت 
شيًئا وال تقنع مجتمع علماء املناعة. لم يتم تناوله من قبل أي دراسة أخرى 

ولم يتم االستشهاد به إال على الشبكات االجتماعية بواسطة اللقاحات.

قد   SARS-CoV-2 تلوثات  أو   Covid-19 ضد  اللقاحات  كانت  إذا 
سهلت وفاقمت العدوى الاحقة ، فإن املراقبة الدوائية واملجتمع العلمي قد 
الحظوا بالفعل ووثقوا هذا ، حتى عند التردد املنخفض. اليهم، هذه ليست 
احلياة  يف  املتراكمة  البيانات  جميع  فإن   ، ذلك  من  العكس  على  القضية. 
الواقعية عن اللقاحات احلالية ُتظهر مستوى عاٍل من احلماية ضد األشكال 

احلادة للمرض.

يف فرنسا ، تشير البيانات املأخوذة من قسم األبحاث والدراسات والتقييم 
، والتي تقوم بإحالة بيانات املستشفى مع بيانات حالة التطعيم  واإلحصاء 
إلى حد كبير  ناقًصا  الذين مت تلقيحهم ممثلون متثيًا  أن األشخاص  إلى   ،
بني األشكال اخلطيرة: عدد السكان املتساوي ، هم أقل بتسع مرات من غير 
امللقحني وأقل بأربعة عشر مرة يف الرعاية احلرجة من األخير. أولئك الذين 
بني  الهائلة  الفجوة  هذه  لوحظت  ذلك.  من  أقل  هم  بالداعم  تطعيمهم  مت 
يف   Covid-19 لـ  املميتة  أو  احلــادة  األشكال  بني  امللقحني  وغير  امللقحني 
الواليات املتحدة اعتباًرا من نونبر 2021 ، ولكن أيًضا يف سويسرا أو تشيلي 

أو إجنلترا.
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
*الجمعية املغربية لحقوق االنسان تشخص واقع 

الحرايت العامة ابملغرب خالل سنة 2021.

صحفيا  تصريحا  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  املركزي  املكتب  قدم 
يناير   13 بتاريخ  للجمعية  املركزي  باملقر  عقدها  التي  الصحفية  الندوة  يف 
2022 لتقدمي تقرير حول واقع احلريات العامة باملغرب خال سنة 2021˛ 
سلط فيه الضوء على مختلف أصناف  االنتهاكات التي مست احلريات العامة 
عمق  الصحية˛مبرزا  الطوارئ  حالة  باستمرار  املتسمة  السنة  هذه  خال 
الدولة  طرف  من  استغالها  مت  التي  الصحية  الطوارئ  حلالة  السلبي  األثر 
األساسية  واحلريات  احلقوق  على  واحلجر  أكثر  األمنية  مقاربتها  لتسييد 

وخاصة حرية الرأي والتعبير وتشكيل اجلمعيات والتظاهر السلميني.

وقد عدد الترصيح الصحفي مظاهر هذه االنهتاكات ومهنا:

 يف مجال حرية الرأي والتعبري:

الرقابة  وتشديد  بتقييد   املتعلق   20/22 قانون  مشروع  مترير  -محاولة 
التراجع  جرى  واالنترنيت.وقد  االجتماعي  التواصل  شبكات  استعمال  على 

عنه حتت ضغط الراي العام املغربي.

- توقيف مليون و530 ألف مواطن/ة بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية 
280 ألف منهم أمام القضاء  2021 جرى تقدمي  2020 وابريل  مابني يوليوز 
وهو ما يناقض دعوة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان والتي صنفت املغرب 
ضمن 15 بلدا استغل حالة الطوارئ الصحية لسحق املعارضة والسيطرة على 

الناس.

واملــدونــني  الصحفيني  صفوف  يف  واحملــاكــمــات  االعــتــقــاالت  -اســتــمــرار 
تابعت  االجتماعية.وقد  احلركات  ونشطاء  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني 

اجلمعية 170 حالة من تلك االعتقاالت واملتابعات.

يف مجال حرية اتسيس الجمعيات والحق يف التنظمي 

إيداع  وصــوالت  من  املناضلة  والهيئات  اجلمعيات  من  العديد  -حرمان 
ومن  بالتجديد  املتعلقة  أو  بالتأسيس  املتعلقة   ســواء  القانونية  ملفاتها 
 74 حرمان  التقرير  سجلت  االطــار  هذا  العمومية.ويف  القاعات  استعمال 
اإليــداع  ــوالت  وص من  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــروع  من  فرعا 
املغربية  والهيئة  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  املغربية  العصبة  فروع  وبعض 
ملناهضة  إنصات  وجمعية  بوجدة  الشباب  احملامني  واحتاد  اإلنسان  حلقوق 
العديد  حرمان  استمرار  إلى  إضافة  وغيرها  مال  ببني  النساء  ضد  العنف 
حلاملي  الوطنية  كاجلمعية  القانوني  الوجود  يف  احلق  من  اجلمعيات  من 
حلقوق  املغاربية  والتنسيقية  اطاك  وجمعية  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
اإلنسان وجمعية احلرية اآلن وجمعيات محلية وبعض جمعيات أباء وأولياء 
التاميذ بسبب وجود أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب انتمائهم السياسي 
أو احلقوقي يف إطار ما يسمى باالنتقاء األمني كأسلوب لإلقصاء والتضييق 

حسب التصريح.

يف مجال الحق يف التجمع والتظاهر السلمي

ومسيرات  وتــظــاهــرات  جتمعات  مــن  االحــتــجــاج  أشــكــال  وقــمــع  -مــنــع 
والقواعد  للمبادئ  انتهاك  يف  جماهيرية  واحتجاجات  واعتصامات 
وضمنها  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  احلياة  عليها  تقوم  التي  األساسية 
التجمعات  تفريق  التقرير  سجل  اإلطار  هذا  السلمي.ويف  التجمع  يف  احلق 

للقوة  والعشوائي  املفرط  واالستعمال  املدن  بعض  يف  وممنهج  مستمر  بشكل 
مع  التعاطي  يف  بالكرامة  احلاطة  األساليب  بعض  واستعمال  و  مبرر  بدون 
التجمعات  املدافعات عن حقوق اإلنسان وتطويق  النساء احملتجات وخاصة 
ومنع االلتحاق بها واحتجاز بعض احملتجني ومنع حرية التنقل.وقد تابعت 
143 حالة منع وحصار وقمع للوقفات واملسيرات والتجمعات وعلى  اجلمعية 
واالجتماعية  والنقابية  احلقوقية  احلركات  إليها  دعت  التي  اخلصوص 
فلسطني  لدعم  املغربية  واجلمعية  املعتقلني  دعم  وجلن  املعطلني  وحركة 

وضد التطبيع ...

كافة  سراح  إطاق  منها  توصيات  عدة  عرض  إلى  التقرير  خلص  وقد   
ووقف  السلميني  والتجمع  التظاهر  يف  ــق  واحل والتعبير  الــرأي  معتقلي 
املتابعات يف حق الصحافيني واملدونني ورواد التواصل االجتماعي والنشطاء 
حقوق  عن  املدافعني  حلماية  قانون  ...وإصــدار  واحلقوقيني  االجتماعيني 
املاسة  واإلجـــراءات  التدابير  وكل  الصحية  الطوارئ  حالة  ورفــع  اإلنسان 
املفروضة  القيود  وإلغاء  املعلومة  بحقوق اإلنسان وضمان حق احلصول على 
الصحافة  حلرية  واملقيدة  الزجرية  الفصول   جميع  وإلغاء  اجلمعيات  على 
ووضع قانون جديد للتجمع والتظاهر ينسجم مع املادة 21 من العهد الدولي 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

*محاكمة املناضل إمساعيل امرار.

الرفيق  حق  يف  جائر  حكما  مــال  ببني  االبتدائية  احملكمة  ــدرت  أص
/التوجه  للتعليم  الوطنية  للجامعة  اجلهوي  الكاتب  امـــرار˛  إسماعيل 

ببني  الدميقراطي  النهج  ومناضل  خنيفرة  مال  بني  جلهة  الدميقراطي 
درهم   10000 قدرها  مالية  وغرامة  التنفيذ  موقوفة  أشهر  بستة  مال˛ 
انتقامية  إطار محاكمة صورية  2000.ويأتي هذا احلكم يف  وتعويض قدره 
األكادميية  يف  واملفسدين  للفساد  فضحه  خلفية  على  إسماعيل  الرفيق  من 
النضالي  ودوره  األكادميية˛  مدير  رأسهم  وعلى  الوطنية  للتربية  اجلهوية 
واالستبداد  الفساد  إخطبوط  وجه  يف  الوقوف  يف  اجلهة  يف  البارز  والنقابي 

واالنخراط يف النضال الشعبي ودعم الفقراء واملظلومني.

اجلهات  مــن  كغيرها  تعرف˛  خنيفرة  مــال  بني  جهة  فــان  وللتذكير 
األوضـــاع  ــردي  وتـ املــجــاالت  جميع  يف  الفساد  مظاهر  تفاقم  املهمشة˛ 
للسلطات  خطير  وتغول  الشعبية˛  للجماهير  واالجتماعية  االقتصادية 
الدميقراطية  القوى  ونضاالت  الشعبية  االحتجاجات  مواجهة  يف  املخزنية 
وخصوصا بخنيفرة حيث مينع ويقمع أي شكل احتجاجي˛ ويتابع املناضلون 
قاشا˛  كبير  للرفيق  بالنسبة  الشأن  هو  كما  أصواتهم  إلسكات  كيدية  بتهم 
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الذي يتابع  الدميقراطي˛  والنهج  املغربية حلقوق االنسان  مناضل اجلمعية 
الكلوي  القصور  مرضى  جميعية  يف  املستشري  للفساد  فضحه  خلفية  على 

بخنيفرة.

للجامعة  اجلهوي  املجلس  طرف  من  احتجاجية  وقفة  جتسيد  مت  وقد 
أمام   2022 يناير   18 الثاثاء  يوم  الدميقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية 
الرفيق  ضد  الكيدية  املتابعات  على  احتجاجا  اجلهوية  األكادميية  مقر 
على  للتعليم  الوطنية  للجامعة  أيضا  استهداف  هي  التي  امرار  إسماعيل 
دورها الكفاحي و الريادي يف الدفاع عن نساء ورجال التعليم وفضح الفساد 

واملفسدين يف قطاع التعليم باجلهة.

*رفض والية الرابط تسلم امللف القانوين ملكتب فرع 
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ابلرابط

له  باغ  يف  بالرباط  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  ان 
القانوني   امللف  تسلم  بالرباط  السلطات  رفض  قرار   2022 يناير   7 بتاريخ 
اخلاص بتجديد مكتب الفرع رغم استيفاءه جلميع الشروط القانونية وفقا 
عمل  أي  محاصرة  يستهدف  القرار  هذا  أن  املكتب  اجلمعيات.واعتبر  لقانون 
حقوقي للفرع يخدم حقوق اإلنسان باملنطقة.وقد أكد املكتب على مواجهة 
هذا القرار غير القانوني والامسؤول مطالبا كافة السلطات بالتدخل لوضع 
حد لهذه اخلروقات ومناشدا جميع الهيئات الدميقراطية الدعم واملساندة 

من اجل احلصول على وصل اإليداع القانوني.

* محاكمة املناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد بطنجة

يف  قضائيا  املتابعة  بلعيد  ولد  الزهراء  فاطمة  املناضلة  أن  النشرة  علمت 

التي  الشعبية  حالة اعتقال على خلفية مشاركتها ودورها يف االحتجاجات 
ولوج  سن  بتسقيف  املتعلق  الوطنية  التربية  وزير  قرار  ضد  طنجة  عرفتها 
يوم  احملكمة  طرف  من  املؤقت  بالسراح  متتيعها  مت  قد  سنة   30 يف  التعليم 

الثاثاء 18 يناير 2022.

*أتجيل جلسة محاكمة املناضلة النقابية والحقوقية 
مرمي القرابطي مبراكش 

النقابية  املناضلة  محاكمة  جلسة  تأجيل  يــنــايــر2022   10 ــوم  ي مت 

واحلقوقية مرمي القرابطي إلى  يوم 24 يناير 2022.

املغربية  اجلمعية  عضوة  القرابطي  ــرمي  م املناضلة  ــان  ف وللتذكير 
/التوجه  للتعليم  الوطنية  واجلامعة  مبراكش  املنارة  بفرع  اإلنسان  حلقوق 
مدير  طــرف  من  كيدية   شكاية  على  بناء  تتابع  مبراكش  الدميقراطي 
الثانوية التأهيلية القاضي عياض مبراكش يف ملف رائج منذ سنوات يتعلق 
بنفس  موظفة  على  املدير  هذا  مارسه   الذي  اجلنسي  للتحرش  بفضحها 

املؤسسة والذي حوكم على إثره باحلبس موقوف التنفيذ.  

*اعتقاالت ومتابعات قضائية ملواطنني رفضوا إجبارية 
التلقيح  جواز 

عاشت بلدة تغجيجت بإقليم كلميم يف األسابيع األخيرة خاصة يوم كل 
فرض  ضد  للسكان  احتجاجات  األسبوعي  السوق  موعد  هو  الذي  خميس 
يناير   13 املاضي  اخلميس  يوم  ويف  األسبوعي،  السوق  لولوج  التلقيح  جواز 
بأخرى  املكان  بعني  املتواجدة  املساعدة  والقوات  الدرك  قوات  تعززت   2022

األسبوعي  السوق  مداخل  كل  على  أمنيا  حصارا  وفرضوا  كلميم  من  قادمة 
السوق.  ولوج  من  التلقيح  جلرعات  املستكملني  وغير  امللقحني  غير  مانعني 
ثاثة  واعتقلت  بالعنف˛  للسكان  السلمي  االحتجاج  السلطة  واجهت  وقد 
يف  احتجازهم  مت  بلفقير(،  وشريف  بورمان  محمد  بــودي؛  )مــروان  شبان  
أحيلوا  شــرب،   وال  أكل  بدون  ساعات   5 من  ألكثر  املساعدة  للقوات  سيارة 
امللك  وكيل  على  أحالتهم  التي  بكلميم  القضائي  الدرك  سرية  على  بعدها 
للدرك  2022. وبعد استنطاقهم لعدة ساعات أعيدوا  15 يناير  السبت  يوم 
القضاءي الستكمال البحث ، وعرضوا مرة أخرى على وكيل امللك يوم األحد 
16 يناير 2022 الذي أمر بإيداعهم  سجن بويزكارن. و يوم االثنني 17 يناير 
بعد  والنصف  الثانية  الساعة  على  باحملكمة  اجللسة  على  أحيلوا   2022
الزوال بتهم : » التحريض ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة« ؛ » 
عدم التقيد باألوامر  والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خال حالة 
الطوارئ  الصحية« ؛ » عدم وضع الكمامة الواقية »؛ » إهانة ومواجهة القوة 
العمومية أثناء مزاولتهم ملهامهم وتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخص بها 
التلبس  وحالة  األفعال  »خلطورة  بالسجن  اإليداع  الوكيل  وقرر  والعنف«. 
من  مؤازرون  املعتقلون  كان  وقد  االتهام،  حسب   « احلضور  ضمانات  وانعدام 
طرف محامي اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان االستاذ » املختار بن جلون« 
 20 اخلميس  يوم  إلى  اجللسة  وتأجلت  امللف  على  لاطاع  مهلة  طلب  الذي 

.2022 يناير 


