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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف الشهر

افتتاحية

نرشة صوت العمال/ت والكادحني/ن
تستأنف صدورها

تستأنف النشرة صدورها
بــــعــــدمــــا واكـــــبـــــت اولـــــى
اجــتــيــاحــات ك ــوف ــي ــد19 -
وبــعــدمــا ألــقــى بــالــعــالــم يف
وحل األزمة الشاملة وفضح
مــن جــديــد الــوجــه الــبــشــع
ل ــل ــرأس ــم ــال ــي ــة ومــخــتــلــف
سياساتها يف كــل املــجــاالت.
لــقــد دمــــرت الــرأســمــالــيــة
الــكــوكــب الــــذي نــتــقــاســمــه
وقبله دمرت منظومة القيم
وحولت االنسان الى ماكينة
استهالك جوفاء.
عــــــــادت نـــشـــرتـــنـــا الــــى
مــواجــهــة واقـــع االســتــغــال
وتــعــمــيــق الــفــقــر بــن أوســع
الطبقات الشعبية يف املدن
والقرى واملداشر،لتنشر ما
تتمكن من رصده من أوضاع
شـــاقـــة ،تــعــيــشــهــا الــطــبــقــة
الــعــامــلــة املــغــربــيــة حــيــث
مسلسل الــتــســريــح والــطــرد
مــــن الـــعـــمـــل والـــتـــوقـــيـــف
لــشــهــور دون تعويض.فيما
يقابل ذلك حتفيز وتقدمي
الهدايا واالمتيازات للكثلة
الطبقية الــســائــدة وخــدام
ا ملخزن.
ستحاول النشرة أن تكون
صوت الكادحات والكادحني
مــــن جــمــاهــيــر شــعــبــنــا يف
مواقع معاناتها يف األحياء
الــشــعــبــيــة ،حــيــث تــنــعــدم
شـــــروط احلـــيـــاة الــكــرميــة
وتـــســـود مــخــتــلــف أش ــك ــال

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية
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القمع واملــنــع املخزني جتاه
ك ــل مــحــاولــة عــيــش يــركــب
غمارها صغار التجار،الباعة
اجلائلون،السواعد املعطلة
يف «املوقف»...

األوضاع االجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية
ســتــكــون نــشــرتــنــا الــتــي
حـــمـــلـــت اســـــــم « نـــشـــرة
ال ــع ــم ــال /ت وال ــك ــادح ــن/
ت»منبرا لتغطية النضاالت
الـــعـــمـــالـــيـــة واملــــقــــاومــــة
الــشــعــبــيــة،داعــمــة لنضالها
الــــوحــــدوي وانــتــصــاراتــهــا
اجلزئية،متضامنة مع نضال
ك ــل الــفــئــات حــتــى حتقيق
نصرها يف افــق توحيد كل
النضاالت لتتألف يف نضال
طــبــقــي واحــــد ومــوحــد من
أجل التغيير.
هــــي نـــشـــرة الـــعـــمـــال/ت
والـــــكـــــادحـــــن /ت تــفــتــح
صفحاتها مرتني يف الشهر،
يف واجـــــهـــــة أخــــــــرى مــن
واجــهــات دعــم اعــام النهج
الـــدميـــقـــراطـــي واالعــــــام
ا لبد يل .

تطورات الحالة الوبائية باملغرب
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
تخوض الطبقة العاملة نــضــاالت بطولية مــا فتئت تتصاعد
وتتوسع لتشمل مختلف القطاعات الصناعية والفالحية واخلدماتية
ومختلف مناطق البالد.نضاالت تبرز بشكل واضح الطاقات النضالية
التي تزخر بها واستعداداتها امللموسة للتصدي للهجوم الرأسمالي
املتوحش ،واملسنود من طرف النظام املخزني االستبدادي ،دفاعا عن
كرامتها ومكتسباتها.
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اإلقليم للمطالبة بصرف أجورهم املتوقفة مند سنة واحتجاجا على
متاطل وعجز املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي والسلطة اإلقليمية
ومفتشية الشغل عن إلزام صاحب شركة الوساطة على تنفيذ دفتر
التحمالت  ،مما عمق من أزمتهم املادية واالجتماعية.

عمال رشكة «بوجو» ابلقنيطرة

خاض عمال مصنع «بوجو ستروين اطوموبيل املغرب» باملنطقة
احلرة االطلسية بأوالد بورحمة بإقليم القنيطرة إضرابا عن العمل
يوم األربعاء  27يناير  2021للمطالبة بتلبية ملفهم املطلبي ويف

وقد قام وفد من فرع اجلديدة للنهج الدميقراطي بزيارة تضامنية
للعمال املعتصمني يوم اخلميس .28/01/2021

عمال رشكة « الكرامة « للحافالت بخنيفرة:

مقدمته الــزيــادة يف األجــور املتدنية ( 2400درهــم) التي ال تصل
حتى للحد األدنى لألجور يف القطاع الصناعي والتصريح بالعمال يف
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومتتيعهم بالتغطية الصحية
والتعويض عن الساعات اإلضافية والتغدية...

دخل عمال الشركة  ،املنضوون يف إطــار االحتــاد املغربي للشغل
واملطرودون تعسفيا من العمل  ،يف اعتصام مفتوح مبقر الشركة  ،يف
ظروف البرد القاسية  ،بعدما قامت قوات القمع املخزنية بتفريق
وقفتهم االحتجاجية بالقوة أمام مقر عمالة خنيفرة يوم اخلميس
 21يناير.2021

وقــد متت محاصرة املصنع من طــرف القوات القمعية املخزنية
محدثة جــوا مــن الــرعــب والهلع يف املنطقة .وأم ــام إص ــرار العمال
وصمودهم مت فتح حوار مع ممثلني عنهم تعهدت فيه إدارة الشركة
بدراسة مطالبهم وإعطاء ردها يوم اجلمعة  .28/1/2021وعوض
االلتزام بدلك جلأت إلى طرد بعض العمال وتشغيل حراس امن جدد
مما يندر بتصعيد محتمل خاصة وان العمال مصرون على تصعيد
املعركة حتى تلبية مطالبهم وإرجاع املطرودين.

الطبقة العاملة الزراعية ابشتوكة ايت ابها

ما زال عمال/ات العديد من الشركات الفالحية باشتوكة ايت
باها املطرودون/ات من العمل بشكل تعسفي يواصلون/ن معاركهم/ن
النضالية  .ونخص بالذكر عامالت شركة»صوبروفيل» املعتصمات
مند  10/11/2020وعمال وعامالت شركة «روزافــلــور» املعتصمون/
ات مند مــاي  2019واعتصام عاملني زراعــيــن أمــام شــركــة»ازورا»
واحتجاجات عمال شركة «الفلسطيني» وشركة «صــواص» وشركة
«حوامض تارودانت»...

عمال الوساطة بسيدي بنور

يواصل عمال الوساطة لدى املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي
بدكالة املنضوون يف اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي (ا م ش)
برنامجهم النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سيدي
بنور يوم األربعاء  27يناير 202حتولت إلى اعتصام مفتوح أمام عمالة

وجتدر اإلشارة إلى أن عمال الشركة يتعرضون الستغالل مكثف
حيث يشتغلون أكثر من  10ساعات يوميا ومحرومني من التعويضات
عن الساعات اإلضافية والعطلة األسبوعية والسنوية والتصريح
بحوادث الشغل وتامني مصاريفها الطبية ...
وعــوض االستجابة ملطالبهم وإرجاعهم إلــى العمل قــام صاحب
الشركة رفقة مجموعة من البلطجية املسخرة ،صبيحة اليوم السبت
 31/1/2021بالهجوم بالضرب والرفس والسب على العمال املعتصمني
لفض اعتصامهم أمام مرأى ومسمع من السلطات احمللية واالقليمية.
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انتصار عمال امانور

أنه قد مت رفع االعتصام بعد التوقيع على بروتوكول
االتفاق.

ن املكتب النقابي ،باسم جميع عمال ومستخدمي
وأطر شركة أمانور األبطال ،وبكل فخر واعتزاز ،وبرأس
مــرفــوع بعد سنة وعــشــرة أيــام مــن الصمود والكفاح
والنضال يف شروط قاسية ،حتدوا يف معمعانها التشريد

إن عمال ومستخدمي وأطر شركة أمانور ،يتوجهون
بالتحايا اخلالصة والصادقة ،صدق وفائهم والتزامهم
مبعركتهم البطولية ،لكل املناضالت واملناضلني ،ولكل
املــنــابــر اإلعــامــيــة ،ولــكــل املــكــاتــب النقابية واملكتب

والطرد واملعاناة بعزمية صلبة ،زاد من صالبتها االلتفاف
الــقــوي لــأســر والــعــائــات ،وبــعــد مــخــاض طــويــل من
املعارك النضالية البطولية ،بحلوها ومرها ،وحوارات
ماراطونية ...،يعلن للرأي العام الوطني والدولي ،عن
رفع املعركة البطولية بعودة كافة املطرودين بكل من
طنجة وتــطــوان والــربــاط إلــى عملهم ابــتــداء من يوم
االثنني فاحت فبراير  ،وذلك بعد إمضاء بروتوكول اتفاق
مع إدارة الشركة اليوم االثنني  01/02/2021بحضور
املدير العام ملجموعة فيوليا والكاتب اجلهوي لنقابات
طنجة ...وقد مت االتفاق على الدخول يف مفاوضات من
أجل حل اإلشكاالت التي زالت عالقة ،كمرحلة أولى ،يف
أفق توقيع اتفاقية جماعية ....

اجلهوي واألمانة العامة لالحتاد املغربي للشغل وكل
اإلطارات واملناضلني الشرفاء على تضامنهم مع معركتنا
طيلة أشواطها ،وتقدميهم لكل أشكال الدعم ،ووقوفهم
املشرف دفاعا عن احلق ،و كذا لكل اإلطارات النقابية
الدولية املتضامنة مع معركتنا ويف مقدمتها االحتاد
الــدولــي للصناعات ،والــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة للشغل
بفر نسا .

وبهذه املناسبة يعلن املكتب النقابي لشركة أمانور

عاش االحتاد املغربي للشغل
عاشت نضاالت الطبقة العاملة
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معركة عمال امانور :معركة بطولية أقفلت سنهتا األوىل بكل
مصود وعنفوان
بحلول يوم  21يناير  ، 2021تكون املعركة البطولية لعمال شركة أمانور
قد اقفلت سنتها االولى يف حتد بطولي سيسجله تاريخ النضال العمالي
بكل فخر واعتزاز.
ولم ينل تنوع اإلكراهات بني التشريد واجلوع واحلصار والبطش املخزني
من عزمهم على االنتصار وكسر الصلة والتواطؤ املخزني مع الرأسمالية
االستعمارية ،و حتقيق املطلب األول الذي هو إرجــاع العمال املطرودين
إلى عملهم و هم لإلشارة ،مسؤولني نقابيني مبعية رفاقهم ،ملواصلة النضال
على أرضية امللف املطلبي ذي الصلة بحقوقهم الشغلية واالقتصادية
واالجتماعية.
فخالصة ال  380يوم و أكثر من االعتصام هي درس يف مقاومة االستغالل
والظلم وترسيخ مبدأ التضامن والثبات على الوفاء واألمل يف تثبيت احلق يف
النضال لتحقيق شروط العدالة االجتماعية التي يصر التحالف الطبقي
على تغييبها لتأبيد هيمنته على مصير الطبقة العاملة وجعله يف خدمة
مصالح الرأسمال والبرجوازية .ومن احملاوالت اليائسة التي استعملتها إدارة
الشركة ،استجداؤها لآللة القمعية يوم اخلميس  17/12/2020لتفريق
املعتصم وإفراغه بالقوة لكن صمود العامالت والعمال املعتصمني وصالبتهم
املشغل املستقوي بانحياز السلطة املخزنية ،التي
أفسد رهان الباطرون
ِ
عوض الوقوف على نفس املسافة بني الطرفني وترك القضية يف أحسن
احلاالت للقانون والقضاء (مبدئيا وعلى أساس االستقاللية) ،انصرفت
إلى االنصياع ونصرة الرأسمال والبرجوازية على حساب حقوق ومكتسبات
الطبقة العاملة ذات النفس الطويل يف الصمود و املقاومة.

أين بدأ املشكل ،و ماذا حدث؟

قبل بروز أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على املستوى االقتصادي
واالجتماعي ،تفطن املكتب النقابي لعمال شركة أمانور املنضوي حتت لواء
االحتاد املغربي للشغل ،أن شروط العمل ال تخضع إلمالءات القانون املنظم
للعمل و ال لدفتر التحمالت ،وال تراعي احلد األدنى للكرامة و العيش الكرمي
وال لبنود العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  ،وأقل
ما توصف به أنها شروط مجحفة وعبودية .فبادر العمال ملراسلة اإلدارة
عن طريق مكتبهم النقابي ،واملطالبة بصرف تعويضاتهم وتسجيلهم ودفع
مستحقات الشركة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،ونُ ظم لهذا
الغرض عدة لقاءات حوارية بحضور السلطة واجلماعة الترابية .وأمام
صمت وتلكؤ اإلدارة ،سطر العمال/ات برنامجا نضاليا متقطعا وإنذاريا
،لكن إدارة الشركة اختارت سياسة فرض األمر الواقع وسياسة الترهيب
وجلأت إلى تسريح عدة عمال وعلى رأسهم الكاتب العام للمكتب النقابي
وبعض رفاقه لتخويف ال  500عامل/ة اآلخــريــن .فتبني بامللموس أن
القاعدة العمالية للشركة وجدوا أنفسهم وعائالتهم خالل أزمة كوفيد-
 19محرومون من التعويضات التي أطلقتها جلنة اليقظة لألجراء املسجلني
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ( 2000درهم على هزالتها) ،
والتي انضافت حلرمانهم من تعويضات قبلية مستحقة.
أمام هذا الوضع املادي املزري واملرير للعمال وعائالتهم ،والذي يفضح
الوجه القبيح للرأسمالية و النيوليبرالية املتوحشة التي ال يهمها إال
الربح على حساب قوة عمل العمال وجهدهم البدني والذهني وعلى حساب
حقوقهم األساسية والتي ُتسرق منهم لتضاف لفائض القيمة ،أمام هذا كله
لم يكن أمام العمال/ات من بديل إال خيار التصعيد النضالي والتصدي
لعجرفة و ظلم و جشع شركة «أمانور» املستقوية بسلطة محلية ُو ِجدت
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حلماية مصالح الكيانات املالية االستيطانية ألنها (أي السلطة) غير
منبثقة ،ال هي وال خادمتها املنتخبة ،عن اإلرادة الشعبية ،بقدر ما هي
«مؤسسة» ملحقة وتبعية للنيوكلونيالية املسلطة واجلاثمة على صدور
ومصالح الطبقات الشعبية وخيراتها املنهوبة وحقوقها املهضومة.
معركة عمال أمانور البطولية اآلن بدأت تكتسب إشعاعا إقليميا ودوليا
بفعل بيانات التضامن واالستنكار و التغطيات اإلعالمية التي حضيت بها
من طرف املتتبعني يف الدول املغاربية والعربية ويف أوروبا.

من تكون شركة «امانور»

هي شركة تابعة للمجموعة االستعمارية الفرنسية متعددة اجلنسيات
«فيوليا» التي تعمل يف مجال ادارة املياه والنفايات وخدمات الطاقة.
هشادة الرفيق عبد اهللا السامي عضو السكراترية الوطنية للقطاع العمايل
للهنج الدميقراطي يف حق الفقيدة املناضلة العمالية الرفيقة فريح العروسية
مناضلة الهنج الدميقراطي ابشتوكة ايت ابها:
«تعرفت على الراحلة الرفيقة فريح لعروسية أول مرة عند تأسيس
املكتب النقابي لشركة الفقير بلعيد وشركاؤه (صوماريسا) سنة 2006
جلسنا يف جمع عام كان خطابها واضحا مفهوما استطاعت بذلك اخلطاب
أن توحد صف العامالت والعمال مع باقي رفاقها وأقنعتهم بتنظيم أنفسهم
يف النقابة واختاروا اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي اإلحتاد املغربي
للشغل وانخرطوا فيها وهي من رسمت معالم أول ملف مطلبي يتضمن أربع
نقاط :أولها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،
وثانيها احلصول على ورقة األداء وبطاقة الشغل ،وثالثها احترام ساعات
العمل القانونية  ،ورابعها احترام احلريات النقابية .وكانت معركتهم األولى
من أجل هذه املطالب البسيطة وكانت يف الصفوف األمامية توجه وتنظم
وحتفز العمال على الصمود والنضال وكــان النصر حليفهم واستطاعوا
فرض تلك املطالب.
استمرت الراحلة يف نضالها ودفاعها عن رفيقاتها العامالت والعمال
ماديا ومعنويا .وكان حضورها دائما يف كل احملطات النضالية سواء على
مستوى اجلهة أو على املستوى الوطني رغم مرضها املزمن والذي كان يهدد
حياتها ويتطلب منها الراحة والتقيد يف احلركة وهو مرض القلب اللعني.
إال أنها نسيت أوجاعها وشمرت ملواجهة مخططات املستغلني بكل ما أوتيت
من قوة وانخرطت يف العمل احلقوقي ومارسته ميدانيا .وساهمت فيه
ماديا وحضرت أنشطة فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان  ،وساهمت
مع باقي رفيقاتها ورفاقها يف محطاته النضالية وأنشطته اإلشعاعية .كما
ساهمت مع باقي رفيقاتها ورفاقها يف النهج الدميقراطي يف تنزيل برنامج
حزبها وشاركت يف الدعاية حللمه املستقبلي يف الدعاية إلعالن التأسيس
حلزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
اختطفتها املنية يف غفلة منا وكان حلمها أن تشارك رفيقاتها ورفاقها يف
عرسهم النضالي يف مؤمترهم اخلامس لإلعالن عن تأسيس حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني والذي كانت ترى فيه األداة السياسية يف الصراع
ضد النظام املخزني والرأسمالية املتوحشة للدفاع عن حقوق العامالت
والعمال والكادحني والكادحات ولتحقيق التحرر الوطني والدميقراطية يف
أفق االشتراكية.

لترقد روحك رفيقيت الغالية يف سالم وحنن على الدرب سائرون إىل حني
حتقيق مشروعنا الكبري ومسرينا أمام ال سالم وال استسالم.

نرشة العامل والكادحني
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ضحااي التساقطات املطرية والثلجية

شهدت العديد من املدن املغربية خالل شهر يناير  2021تساقط
أمطار هامة تسببت يف فيضانات خلفت خسائر كبيرة يف املمتلكات
والتجهيزات واألرواح باإلضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي يف عدة
أحياء وخاصة مبدينة الــدار البيضاء التي عرفت غــرق شوارعها
وأحياءها  ،وخصوصا الشعبية منها ،وانهيار العديد من املنازل
والبنايات القدمية.وقد عرت هذه الفيضانات عن اهتراء وتقادم
البنيات التحتية واختناق قنوات صــرف املياه وتراكم االزبــال يف
الشوارع وبالتالي عرت واقع الفساد املستشري يف املجالس اجلماعية
العاجزة عن توفير اخلدمات األساسية واالجتماعية للسكان ،وعن
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خوض اإلضراب.
وقد قامت القوات القمعية مبحاصرة املسيرتني وتعنيف األساتذة
واملسؤلني النقابيني ومنهم املناضل عبد الــرزاق االدريسي الكاتب
العام للجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الدميقراطي مبدينة
الدار البيضاء التي عرفت إنزاال امنيا كثيفا ومثيرا.وقد أسفر هذا
التدخل القمعي عن إصابات عديدة يف صفوف االساتدة.

معاانة األطر املساعدة

خاضت األطر املساعدة بقطاع الشبيبة والرياضة ،املنضوية حتت
لواء االحتاد العام للشغالني باملغرب ،وقفة احتجاجية وطنية أمام
مقر وزارة الشباب والرياضة بالرباط يوم الثالثاء  2فبراير 2021
تطالب من خاللها الوزارة و احلكومة فتح حوار مسؤول ملعاجلة إليجاد
حل شامل ومنصف مللفها املطلبي وتسوية عبر التسوية القانونية
اإلدارية واملالية لوضعيتها ومتتيعها بالتغطية االجتماعية كباقي
فئات القطاع.

إغالق شامل للحمامات ابملغرب بسبب “كوروان”
أعلنت السلطات املغربية القرار يشمل كل املــدن املغربية دون
استثناء ،مــوردا أن حتسن الوضعية الوبائية يف الــبــاد سيعيد
األمــور إلى نصابها ،ومشددا على أن قرار إغالق احلمامات اتخذ
حماية لسالمة املواطنني .

فشل سياسة التدبير املــفــوض التي انكشفت حقيقتها كسياسة
لتكريس سرقة واســتــنــزاف املالية العمومية مــن طــرف الرأسمال
األجنبي واحمللي املفترس املستفيد من حماية السلطة املخزنية
ورعايتها .
 كما عرفت العديد من املناطق اجلبلية ،وخاصة باألطلس،تساقطات ثلجية كثيرة تسببت مــوجــات بــرد قــارس ومحاصرة
الثلوج للقرى وقــطــع صلتها بالعالم اخلــارجــي ،ممــا عمق معاناة
ساكنة هذه املناطق ،يف غياب إجــراءات استباقية من طرف الدولة
لتوفير املستلزمات الضرورية لها من حطب التدفئة ووسائل اإلنارة
واملـــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة...ممــا يجعلها تــواجــه لــوحــدهــا هذه
الظروف القاسية.وهذا ما يتكرر كل سنة ،رغم نــداءات االستغاثة
املتكررة واالحتجاجات الكثيرة التي تقوم بها ،ومن بينها املسيرة
االحتجاجية لساكنة ايت امديوال جماعة ايت متليل إقليم ازيالل
يف اجتاه مدينة دمنات بتاريخ  25يناير  2021للمطالبة بفك العزلة
عنها بإصالح الطريق وكذا توفيرا خلدمات الصحية بجلب ممرض
ملستوصف القرية.

احتجاج األساتذة الذين فرض علهيم
ا لتعا قد

دعت التنسيقية الوطنية لألساتذة املفروض عليهم التعاقد إلى
مسيرتني يوم  26يناير  2021بكل من الدار البيضاء وانزكا ن ˛ يف إطار
تنفيذ برنامجها النضالي ˛ للمطالبة باحلوار اجلاد واملسؤول وإسقاط
مخطط التعاقد واإلدماج يف الوظيفة العمومية والدفاع عن املدرسة
العمومية ولالحتجاج على سياسة االنتقام احلكومية من خالل
االقتطاعات من أجــور األســاتــذة بسبب ممارسة حقهم املشروع يف

وعرفت عدة مدن مغربية ،خالل األيــام املاضية ،احتجاجات
مطالبة بالسماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل عادي .كما
دعت نقابة املهنيني ،يف بالغ لها ،جميع أرباب احلمامات والرشاشات
إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى األضرار التي حلقت بحماماتهم
وجتهيزاتها ،من أجل االستعداد لرفع دعوى قضائية ضد احلكومة
املغربية قصد التعويض عن الضرر.
اإلعـــان إطـــاق حملة التلقيح ضــد فــيــروس كــورونــا جلميع
املواطنني/ات يف املغرب.
إن «حملة التلقيح ستكون مجانية جلميع املواطنني/ات؛ وذلك
لتحقيق املناعة لكامل مكونات الشعب ،التي تستهدف  30مليونا
ميثلون نحو  80باملئة من السكان».
وتهدف احلملة إلى تقليص أعداد اإلصابات والوفيات الناجتة
عن الوباء ،واحتواء تفشي الفيروس ،يف أفق عودة تدريجية حلياة
طبيعية .ومن املنتظر أن يستفيد من احلملة جميع املواطنني/ات
املغاربة واملقيمني/ات ،الذين تزيد أعمارهم عن  17سنة وجتذر
اإلشــارة أن عملية اللقاح قد بــدأت بالعاملني.ات بقطاع الصحة
والتعليم و األمن البالغ عمرهم.ن  45سنة فما فوق واألشخاص
الذين يعانون من أمراض مزمنة و كبار السن .
وأعلنت وزارة الصحة وصول الدفعة األولى من لقاح «سينوفارم»
الصيني املضاد لفيروس كورونا ،إلى مطار محمد اخلامس مبدينة
الدار البيضاء ،والتي تضم  500ألف جرعة .وقبلها تسلم املغرب
يف  22يناير اجلاري ،مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» جرى
تصنيعها يف معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح .
وأشارت الوزارة إلى أن اململكة تعمل على اقتناء  66مليون جرعة
من لقاحي «سينوفارم» و»أسترازينيكا» ستصل تدريجيا .

نرشة العامل والكادحني
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ضحااي مافيا العقار

 تتعرض مجموعة من العائالت للتهديد باإلفراغ والتشرد بشارعالريضان من طرف احد رمــوز مافيا العقار باملنطقة والــذي يدير
مشاريع للبناء بسيدي مومن وعني السبع.
ولإلشارة فان هذه العائالت تقطن بهذه املنازل منذ سنني طويلة.
ويؤازرها فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي.
 ويف نفس السياق نظمت عائلة» ولد بودا» من بادية بنسليمانوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية امالك الدولة باحملمدية بتاريخ
 2فبراير  ،2021على محاولة تفويت أرضها ملافيا االستيالء على
األراضي بإقليم بنسليمان ،مؤازرة من طرف اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان بنب سليمان واحملمدية.
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معدل البطالة يف تزايد

أفــادت املندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفاع
بـ 2,7نقطة بني سنة  2019و  ،2020منتقال من  9,2إلى  11,9يف املئة.
وأوضحت املندوبية يف مذكرة حول  ،وضعية سوق الشغل باملغرب،
أن هذا االرتفاع الذي هم جميع فئات السكان ،هو نتاج لزيادته يف كال
الوسطني ،حيث انتقل بالوسط القروي إلى  5.9يف املئة ،وبالوسط
احلضري إلى  15,8يف املئة.
وهم ارتفاع البطالة جميع فئات السكان ،حيث ارتفع بـ 2,9نقطة
لدى الرجال ،منتقال من يف املئة إلى  10,7يف املئة و بـ 2,7نقطة لدى
النساء ،منتقال من  13,5إلى  16,2يف املئة.

 كما نظم العديد من سكان من سكان أوالد عزوز وأوالد سيديمومن نواحي احملمدية وقفة أمــام احملكمة االبتدائية باحملمدية
بتاريخ  2فبراير  2021للمطالبة بإطالق سراح األخوين املعتقلني
تعسفا عبد احلفيظ وموسى بوكرمة املتابعني بتهمة ضــرب قائد
املنطقة املعروف باعتداءاته العنيفة املتكررة على الساكنة ومنهم
النساء.
وقــد حضر الوقفة ،للمؤازرة  ،كل من فرعي اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان باحملمدية والبرنوصي والنهج الدميقراطي والنقابة

وارتفع معدل البطالة حلاملي الشهادات ،من جهته ،بـ  2,8نقطة،
منتقال من  15,7يف املئة إلى  18,5يف املئة ،يف حني ،سجل أعلى ارتفاع
لدى الشباب املتراوحة أعمارهم بني  15و  24سنة ( 6,2نقطة) ،حيث
انتقل من  24,9إلى  31,2يف املئة.

الوطنية للفالحني التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي (ا م
ش).
 ما زال ذوو احلقوق للجماعة الساللية لقصر السهلي/قيادةوادي النعام ببوذنيب بإقليم الراشيدية يواصلون احتجاجاتهم ضد
متاطل السلطة احمللية يف تسليمهم الشواهد اإلدارية.
الســتــغــال أراضــيــهــم.كــمــا أن نــســاء ايــت مــوســى ال زلــن يواصلن
احتجاجاتهن واعتصامهن منذ شهر ونصف أمــام مقر القيادة ضد
محاوالت االستحواذ والترامي على األراضــي الساللية للقبيلة من
طــرف املافيات الرأسمالية املدعمة مــن طــرف السلطات املخزنية
لتحويلها إلى ضيعات فالحية سقوية مع اقتراب إنهاء أشغال سد
«قدوسة» .

وارتفع عــدد العاطلني عن العمل ب ـــ 322.000شخص بني سنتي
 2019و  ،2020منتقال من  1.107.000إلى  1.429.000عاطل ،وهو
ما يعادل زيادة قدرها  29يف املئة وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلني
بـ 224.000عاطل بالوسط احلضري و 98.000بالوسط القروي ،وهم
هذا االرتفاع باألساس األشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.
مــن جــهــة أخـــرى ،ارتــفــع حــجــم الــشــغــل الــنــاقــص بشقيه ،خــال
هذه الفترة ،من  1.001.000إلى ( ،1.127.000من  514.000إلى
 619.000باملدن ومن  487.000إلى  508.000بالقرى).
وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من  9,2يف املئة إلى  10,7يف
املئة على املستوى الوطني ،ومن  8,3يف املئة إىل 10,1يف املئة بالوسط
احلضري ومن  10,4إلى  11,6يف املئة بالوسط القروي.

نرشة العامل والكادحني

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
تشير إحصاءات «رويترز» على أن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
عامليا جتاوزت  100مليون حيث مت تسجيل إصابات بالفيروس يف أكثر
من  210دول ومناطق منذ اكتشاف أولــى حــاالت اإلصابة يف الصني
يف دجنبر ،2019مع استمرار انتشار ســاالت جديدة من الفيروس
ومواجهة العديد من الدول نقصا يف اللقاحات.
ونحو  1.3يف املئة من سكان العالم مصابون حاليا بكوفيد-19
الناجم عن فيروس كورونا ،وتويف أكثر  2.1مليون بسبب املرض.
ويصاب بالفيروس فرد كل  7.7ثانية يف املتوسط منذ بداية عام
وسجل نحو  668250حالة يوميا يف الفترة نفسها ويبلغ معدل
ُ .2021
الوفيات العاملية  2.15يف املئة.
وتشكل أشد البلدان تضررا من اجلائحة ،وهي الواليات املتحدة
والبرازيل وروسيا وبريطانيا ،أكثر من نصف اإلصابات املسجلة لكنها
متثل  28يف املئة من سكان العالم ،واستغرق تسجيل أول  50مليون
إصابة  11شهرا مقارنة بثالثة شهور فقط ليرتفع ذلك العدد إلى
الضعف حيث بلغ  100مليون.
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وكبار السن ،حتى تتمكن البلدان األخرى من فعل الشيء نفسه.
وقــال «مــايــك رايـــان» كبير خــبــراء الــطــوارئ يف منظمة الصحة
العاملية ،إنه من املتوقع أن تزيد الوفيات العاملية بسبب مرض كوفيد
  19من  100ألف يف األسبوع إلى أكثر من  93ألفا األسبوع املاضي ،وفقالـ»رويترز».
وقال يف حتديث للتقرير الوبائي قدمه يف اجتماع ملجلس املنظمة،
إن منطقة األمريكتني تسجل نحو  47يف املائة من أعــداد الوفيات
الــراهــنــة .ويف أوروب ــا تستقر أعــداد الــوفــيــات واإلصــابــات لكن على
مستويات مرتفعة».
وأضاف« :حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السالالت
اجلديدة من تعقيده».
ويف تقريرها الثاني ،الذي يفترض أن يعرض أثناء اجتماع ملنظمة
الصحة العاملية ،تشير جلنة اخلبراء إلى أنه «بالعودة إلى التسلسل
األولي للمرحلة األولى من الوباء ،نستنتج أنه كان باإلمكان التحرك
بشكل أسرع بناء على املؤشرات األولى».
خبراء منظمة الصحة العاملية يتتبعون منشأ فيروس كورونا يف
ووهان وسط ضغوطات السلطات الصينية.
انطلق فريق من خبراء منظمة الصحة الدولية مكون من  13خبير،
يف ووهــان لبدء مهمة بالغة احلساسية تتعلق بتتبع منشأ جائحة
كوفيد  ،19 -وسط حديث عن ضغوط متارسها السلطات الصينية
على أقارب من توفوا يف ووهان جراء الفيروس ،ملنعهم من التحدث إلى
فريق الصحة الدولية.

يف نفس السياق ،بدأت  65دولة تقريبا تطعيم شعوبها من فيروس
كورونا ،إذ أعطت ما ال يقل  64مليون جرعة.

منظمة الصحة العاملية  :العامل عىل شفا فشل أخاليق
كاريث يف توزيع اللقاحات
أعلن الدكتور «تــيــدروس أدهــانــوم» املدير العام ملنظمة الصحة
العاملية على أنه يجب إعطاء األولوية يف التلقيح لألشخاص األكثر
عرضة خلطر و الوفاة جراء اإلصابة الشديدة بكوفيد  19 -يف جميع
البلدان.
وأشــار إلــى أن املنظمة تغلبت على احلواجز العلمية والقانونية
واللوجستية والتنظيمية لتوزيع اللقاحات بشكل عــادل ،وحصلت
على ملياري جرعة لقاح من خمسة منتجني ،وخــيــارات ألكثر من
مليار جرعة إضافية ،وتهدف إلى بدء التسليم يف فبراير عبر الية
كوفاكس.
كما أوضح يف كلمة افتتاح أعمال املجلس التنفيذي للصحة العاملية،
أن  49دولــة غنية لقحت حتى اآلن  39مليون شخص ،بينما دولة
واحدة فقيرة لقحت  25ألف شخص ،ما يعني أن العالم على شفا فشل
أخالقي كارث ،مطالبا مصنعي اللقاحات والدول التي وقعت عقودا
ثنائية مع املصنعني بالتحلي بالشفافية بشأن هذه العقود مع مرفق
كوفاكس ،مبا يف ذلك احلجم والتسعير وتواريخ التسليم ،ومشاركة
جرعاتها مع كوفاكس بعد أن تقوم بتلقيح العاملني بقطاع الصحة

وصد ت الصني فيروس كورونا :الصني حتذر من التدخل السياسي
ّ
يف عمل فريق منظمة الصحة العاملية يف ووهان اجلهود الدولية لتتبع
منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من  2,1مليون شخص يف العالم،
ولم تسمح إال مؤخرا لفريق منظمة الصحة بالدخول إلى أراضيها
بعد إرجاء متكرر للزيارة .كما عملت الصني على استبعاد أي مسؤولية
عن اخلسائر البشرية واالقتصادية الفادحة ،وقالت من دون تقدمي
أدلة أن الفيروس ظهر يف مكان آخر.
«ستقيم مصداقية تقرير التحقيق
وكانت واشنطن قد أعلنت أنها
ّ
عند انــتــهــائــه» ،لكن الصني رفضت هــذا التحذير واتهمت اإلدارة
األمريكية اجلديدة برئاسة جو بايدن بالسعي «لتسييس» التحقيق.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية «تشاو ليجيان» إن
الصني تأمل أن تتمكن الواليات املتحدة من «احترام الوقائع والعلم،
احترام العمل الشاق لفريق اخلبراء التابع ملنظمة الصحة العاملية»
والسماح لهم بالعمل «بعيدا عن تدخل سياسي».
وق ــال الــبــروفــيــســور ديــل فــيــشــر ،رئــيــس وح ــدة تفشي األم ــراض
واالستجابة العاملية لها يف منظمة الصحة العاملية  :إنه يأمل يف أن
ينظر العالم إلى التحقيق يف ووهان على أنه زيارة علمية .وأضاف:
«األمر ال يتعلق بالسياسة أو اللوم ،بل بالوصول إلى جوهر السؤال
العلمي» .وأشــار إلــى أن معظم العلماء يعتقدون أن الفيروس كان
«حدثا طبيعيا» .وكان يعتقد يف البداية أن الفيروس نشأ يف سوق
يبيع حلوم حيوانات غريبة يف ووهان .وقيل إن هذا هو املكان الذي
انتقل فيه الفيروس من احليوانات إلى البشر.
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ومن املقرر أن يبدأ فريق املنظمة الدولية حتقيقات ميدانية يف أصل
فيروس كورونا يف مدينة ووهان الصينية .وسيبدأ العلماء يف إجراء
مقابالت مع أشخاص من معاهد البحوث واملستشفيات وسوق املأكوالت
البحرية املرتبط بتفشي الوباء يف مرحلته األولى .وسيعتمد بحث
الفريق على األدلة املقدمة من املسؤولني الصينيني.ويأتي ذلك بعد
شهور من املفاوضات بني منظمة الصحة العاملية وبكني.
املتغيرات املختلفة لـ  Covid-19أو ما يعرف ب «ســاالت كورونا
البريطانية واجلنوبية اإلفريقية والبرازيلية»
تعتبر الفيروسات عرضة للطفرات أي تغيرات اجلينية  ،مبا يف
ذلك تلك اخلاصة بالبشر مبعنى حدوث أخطاء أثناء النسخ املتماثل.
وحتدث طفرة الفيروس عندما يكون هناك تغيير يف تسلسله اجليني.
هذا يخلق االختالف ويقود لتطور الفيروس ،مما يؤدي إلى تغييرات
يف البروتينات املشفرة يف الشفرة الوراثية الفيروسية ،كما ميكن أن
تكون هذه التغييرات مفيدة أو ضارة أو محايدة.
بشكل عام  ،إذا كان الفيروس لديه طفرات كافية جلعل بيولوجيته
مختلفة بشكل كبير  ،فقد يتم اعتباره ساللة جديدة .هذا يعني أنه
نوعا
قد يستجيب بشكل مختلف للقاحات أو العالجات  ،أو قد يصيب ً
مختلفً ا أو ينتقل بطريقة مختلفة.
هناك ثالثة أنــواع جديدة من الفيروس ( )SARS-CoV-2الذي
يسبب مرض فيروس كورونا ( )COVID-19و هي كالتالي :

• مــتــغــيــر مت حتــديــده يف املــمــلــكــة املــتــحــدة يــحــتــوي على
( B.1.1.7) 23طفرة .العديد من هذه الطفرات موجودة يف بروتني
 Sالشبيه بالسبيك الذي يستخدمه الفيروس لربط نفسه بسطح
اخلاليا البشرية .تشير األبحاث املبكرة إلى أن هذا املتغير ينتشر
بسهولة وسرعة أكبر بني الناس .مت اكتشاف املتغير يف العديد من
البلدان  ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة .ال يوجد دليل على أن هذا
البديل له تأثير على فعالية لقاحات .COVID-19
• متغير يف جنوب إفريقيا .هذا املتغير (ب  )1.351له طفرات
متعددة يف بروتني  .Sتشير األبحاث املبكرة إلى أن هذا املتغير مرتبط
بكميات أعلى من الفيروسات يف اجلسم (احلمل الفيروسي)  ،مما قد
يسهل على املتغير االنتشار بني الناس .مت اكتشاف املتغير يف عدد
قليل من البلدان األخرى .تشير بعض األدلة إلى أن هذا املتغير قد
يكون أقل عرضة لألجسام املضادة التي ميكنها حتييد .COVID-19
• متغير يف البرازيل .هذا املتغير ( )P.1له  17طفرة  ،مبا يف
ذلك  3يف بروتني  .Sتشير بعض األدلة إلى أن هذا املتغير قد ينتشر
بسهولة أكبر بني الناس ويكون أقل عرضة لألجسام املضادة الناجتة
عن عدوى سابقة لـ  COVID-19أو لقاح .COVID-19
وأعــلــنــت اللمنظمة العاملية للصحة أن ســالــة فــيــروس كــورونــا
املكتشفة يف بريطانيا ،والتي أطلق عليها « ،»VOC-202012/01مت
رصدها منذ  19يناير يف  10دول أخرى ليبلغ العدد العام للبلدان التي
سجلت فيها .70
وأعــادت املنظمة إلى األذهــان أن هذه الساللة معدية بشكل أكبر
بينما أشارت املعطيات األخيرة للحكومة البريطانية إلى أنها تتسبب
كذلك يف إصابات أخطر باملرض ،لكنها شددت على أن هذه املعلومات
أولية وال بد من أجراء مزيد من التحليل.
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وأفادت بأن الساللة اجلديدة للفيروس املكتشفة يف جنوب إفريقيا
والتي أطلق عليها « ،»501Y.V2مت رصدها منذ  19يناير يف  8دول
جديدة ،ليصل العدد العام للبلدان التي وصلتها إلى .31

ولفتت منظمة الصحة العاملية إلى «نتائج مثيرة للقلق» الختبارات
أظهرت أن هذه الساللة قد تكون أقل ضعفا أمــام األجسام املضادة
مقارنة مع األنواع السابقة لفيروس كورونا املستجد ،ما ميكن أن يزيد
خطر اإلصابة املتكررة ،لكنها أكدت ضرورة إجراء مزيد من الدراسات.
كما ذكرت املنظمة أن الساللة املكتشفة مؤخرا يف البرازيل والتي
مت إعطاؤها رمز « »P.1سجلت منذ  19يناير يف  6دول جديدة ووصل
العدد العام للبلدان التي انتقلت إليها لـ.8
وأشــارت املنظمة إلى أن البرازيل التي سجلت هذه الساللة ألول
مرة تشهد يف األسابيع األخيرة ارتفاعات كبيرة ملستوى اإلصابات
والوفيات ،مبينة أن الدراسات املبدئية التي مت إجراؤها حتى اآلن
تؤكد كذلك أن « »P.1قد تكون أكثر انتقاال وأكثر مقاومة لألجسام
املضادة.
فعالية بنسبة  89٪للقاح نوفافاكس ولكن  60٪ضد ساللة جنوب
إ فر يقيا
أظهرت التجارب السريرية للقاح  Covid-19املكون من جرعتني من
 Novavaxفاعلية بنسبة  ، 89.3٪حسبما قالت شركة التكنولوجيا
احليوية األمريكية يف بيان نشر نتائج جتارب املرحلة الثالثة .لكن
األخبار قوبلت باإلعالن املشترك .أن اللقاح أقل فعالية بكثير ضد
املتغير الذي مت حتديده ألول مرة يف جنوب إفريقيا ( ، )٪ 60والذي
يعتبره العلماء أكثر عدوى.
كما قــال الــرئــيــس التنفيذي للشركة ستانلي إرك إن «NVX-
 CoV2373لديها الــقــدرة على لعب دور مهم يف حــل أزمــة الصحة
العامة العاملية» .وقال البيان إن الشركة ستشرع على الفور يف تطوير
لقاح جديد يستهدف هــذا املتغير .على عكس لقاحات  Pfizerو
 Modernaالتي تستخدم تقنية  ، messenger RNAفــإن حقن
اللقاح من  Novavaxيتضمن أجزاء من فيروس كورونا الذي ميكن أن
يثير استجابة مناعية يف جسم اإلنسان.
تدافع  Astrazenecaعن فعالية لقاحها ضد انتقادات وسائل
اإلعالم األملانية
أعــربــت وســائــل إعـــام أملــانــيــة عــن شــكــوكــهــمــا يف فــعــالــيــة لــقــاح
عاما.
 Astraznecaعلى األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65
ً
املختبر البريطاني يدافع عن نتائجه.
بحيث اعتبرت أن فعالية لقاح أسترازينيكا منخفضة لألشخاص
عاما .ويقدرون أنه سيكون  8٪فقط
الذين تزيد أعمارهم عن 65
ً
لهذه الفئة العمرية..
ورد مدافعا املتحدث باسم « :AstraZenecaاملقاالت التي تفيد
بأن فعالية لقاح أسترازينيكا  /أكسفورد تبلغ  8٪فقط لدى البالغني
متاما».
عاما خاطئة
ً
فوق ً 65
وبالتعاون مع جامعة أكسفورد  ،قــام املختبر البريطاني بنقل
البيانات العلمية يف مجلة  The Lancetيف نوفمبر .أظهرت هذه «أن
كبار السن أظهروا استجابات مناعية قوية للقاح  100٪ ،منهم قاموا
بتكوين أجسام مضادة محددة بعد اجلرعة الثانية».

نرشة العامل والكادحني

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
فعالية  66٪للقاح .Johnson & Johnson
أعلنت شركة  Johnson & Johnsonأن جرعة واحــدة من لقاح
 COVID-19كانت فعالة بنسبة  72٪يف الواليات املتحدة  ،لكن جتربة
أكبر عبر ثالث قارات وضد عدة أنواع من الفيروس أظهرت فعالية
أقل بنسبة .66٪
يف جتربة سريرية شــارك فيها  44000متطوع/ة  ،بلغ مستوى
احلماية ضد األشكال املعتدلة والشديدة من كوفيد  19ما يناهز
 66٪يف أمريكا الالتينية و  57٪فقط يف جنوب إفريقيا  ،حيث مت
اكتشاف نوع من فيروس كورونا أكثر عدوى .
هذه النتائج أقل من مستوى الفعالية بحوالي  95٪الذي تطالب
به اللقاحان املعتمدان اللذان طورتهما شركة  Pfizer-BioNTechو
.Moderna

فريوس كوروان  :جولة حول العامل

• أورو ب ــا :

مر تفعة »

«معدالت العدوى يف كافة أنحاء أوروبــا ال تزال

اعتبرت اإلدارة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية أنه «من املبكر
جدا تخفيف» التدابير الصحية يف أوروبا رغم تراجع عدد اإلصابات
يف عدد كبير من الدول .
وقــال املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف أوروبــا ،هانس
كلوغه ،إن « 30دولة (من أصل  53يف املنطقة) شهدت تراجع ًا كبير ًا
يوما رغم أن معدالت العدوى
ملعدل اإلصابة التراكمي على مدى 14
ً
يف كافة أنحاء أوروبا ال تزال مرتفعة» .
وأضــاف أن «هــذا األمــر لــه تداعيات على أنظمة الصحة ويضع
خدمات الرعاية أمام اختبار صعب ،وبالتالي من املبكر جد ًا تخفيف»
التدابير الصحية .
وقال كلوغه «فتح وإغالق ،وعزل ثم فتح بسرعة هي استراتيجية
سيئة» ،داعي ًا إلى اتخاذ تدابير بشكل «تدرجي» أكثر .
ومن أصل  53دولة تصنّ فها منظمة الصحة ضمن املنطقة األوروبية
(ومن بينها دول من آسيا الوسطى) ،شهدت  30دولة تراجع ًا كبير ًا
يوما ،بحسب املنظمة األممية .
ملعدل اإلصابة التراكمي على مدى ً 14
لكن أوضــح كلوغه أن «معدالت العدوى يف كافة أنحاء أوروبــا ال
تزال مرتفعة» ،مضيف ًا أن «هذا األمر له تداعيات على أنظمة الصحة
ويضع خدمات الرعاية أمام اختبار صعب ،وبالتالي من املبكر جد ًا
تخفيف» التدابير الصحية .
يف سياق اخر أعلن رئيس املجلس األوروبــي ،تشارلز ميشيل ،أن
االحتــاد األوروب ــي سيتحرك إلجبار شركات األدويــة على احترام
العقود التي وقعتها لتوريد اللقاحات ضد فيروس كــورونــا .وقال
ميشيل يف تصريح له « :نخطط جلعل شركات األدوية حتترم العقود
التي وقعتها  ...باستخدام الوسائل القانونية املتاحة لنا» .
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ويف نفس السياق صرح رئيس الوزراء اإليطالي ،جوسيبي كونتي،
إبأن التأخير يف توريد لقاحات فيروس كورونا ،من شركتي «فايز»
و»أسترازينيكا» ،أمر «غير مقبول» .
وحذرت الشركتان يف وقت سابق من إمكانية عدم تسليم اللقاحات
إلــى االحت ــاد األوروبـــي على النحو املتفق عليه بسبب مشاكل يف
اإلنتاج.
قالت شــركــة «فــايــزر» األســبــوع املــاضــي ،إن نسق إنــتــاج اللقاحات
سيشهد «تباطئا» مؤقتا ما قد يؤثر على اإلمدادات ،وذلك إلجراء
تغييرات يف التصنيع بهدف تعزيز تعزيز اإلنتاج .
• أمريكا :تفشي فيروس كورونا يف أمريكا يصل إلى «مستوى
صارخ» مع إضافة حوالي  4مليون إصابة هذا الشهر .
يفوق إجمالي عــدد الوفيات بسبب فيروس كورونا املستجد يف
الــواليــات املتحدة األمريكية اآلن  400ألــف ،وقــال عميد املدرسة
الوطنية لطب املناطق احلارة يف كلية «بايلور» للطب ،بيتر هوتيز ،إن
«األرقام مريعة للغاية» .وأضافت الواليات املتحدة أكثر من  200ألف
حالة يومية يف جميع أيام هذا الشهر ،باستثناء ثالثة أيام .
واقترحت دراســة حديثة أن العدد احلقيقي للمصابني بالعدوى
قد يكون يف الواقع أعلى بعدة مرات مما مت تسجيله .
ويقدر هوتيز أن العدد أقرب ملليون إصابة جديدة يومي ًا  ،إذ قال:
«هذا مستوى صارخ من انتقال العدوى عبر الواليات املتحدة ،والناس
يشعرون باخلوف واالستياء» .
وحــذر اخلــبــراء مــن أن الــبــاد لــم تــخــرج مــن نــطــاق اخلــطــر أثناء
عمليات التطعيم ،إذ قالت املديرة القادمة ملراكز السيطرة على
األمراض والوقاية منها األحد ،الدكتورة روشيل والينسكي ،إن هناك
«أسابيع مظلمة ستأتي» .
وأوضــحــت والينسكي يف بــرنــامــج « »Face the Nationالتابع
لـــ»« :»CBSبحلول منتصف فبراير نحن نتوقع نصف مليون حالة
وفاة يف هذه البالد» .

فريق ابيدن يعلن عن خطة لترسيع طرح اللقاح
يهدف الرئيس األمريكي املنتخب ،جو بايدن ،إلى إطالق جميع
اجلرعات املتاحة تقريب ًا من لقاحات كــورونــا ،يف محاولة لتكثيف
جهود إطالق اللقاح األمريكي بسرعة .
رغم أنه قد يكون األمر محفوف ًا باملخاطر ،ألن لقاحات «فايزر/
بايو إن تك» و»مودرنا» تتطلب جرعتني تفصل بينهما أسابيع لتكون
فعالة بنسبة  .95%ولم يتم تكثيف جهود تصنيع اللقاح بالسرعة
التي كان يأملها العديد من اخلبراء .

اكتشاف أول إصابة بساللة كوروان «شديدة العدوى»
أعلن مسؤولون يف والية مينيسوتا األمريكية أنه مت تأكيد ظهور
حالة اإلصابة األولــى يف الواليات املتحدة لساللة شديدة العدوى
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
من فيروس كورونا املستجد مت اكتشافها ألول مرة يف البرازيل .وذكر
املسؤولون أنه مت اكتشاف إصابة أحد سكان مينيسوتا الذي سافر
مؤخرا إلى البرازيل بكوفيد ،19 -املرض الناجم عن الفيروس.
ويعتقد أن ما يسمى بساللة «بي »1 .شديدة العدوى ساهمت يف
االرتفاع احلاد يف عدد حاالت اإلصابة يف مدينة ماناوس البرازيلية.
كما ُيعتقد أيــضــا أن أن ساللتني أخــريــن مــن فــيــروس كــورونــا ،مت
اكتشافهما يف اململكة املتحدة وجنوب إفريقيا ،ينتقالن بسهولة أكبر.

• أستراليا :

ارتفاع أعداد املصابني بفيروس كورونا و متديد
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مليون دوالر لتشجيع األستراليني على تلقي لقاح كورونا .

• إفريقيا :

ً
فتكا يف أفريقيا
املوجة الثانية من كوروان أشد

بحسب مدير مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها التابع
لــاحتــاد األفــريــقــي فــإن معدل الــوفــيــات يف الــقــارة الــســمــراء بسبب
املوجة الثانية من وباء كورونا (كوفيد  )19 -يتجاوز متوسط املعدل
العاملي للوفيات .ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا
املستجد  2,5%من اإلصابات املسجلة يف أفريقيا ،أعلى من النسبة
العاملية التي تبلغ  ،2,2%كما أوضح مدير هذه الوكالة املتخصصة
جــون نكينغاسونغ خــال مؤمتر صحفي .وارتفع عــدد اإلصــابــات يف
القارة بنسبة  14%يف األسبوع خالل الشهر املاضي .وأعلن االحتاد
األفريقي األسبوع املاضي أنه طلب  270مليون لقاح ًا للقارة ،جرعات
تضاف إلــى تلك التي من املقرر أن حتصل عليها أفريقيا عبر آلية
كوفاكس .

أفريقيا تبدأ عمليات التطعمي ملواجهة كوروان
قــال مسؤولو صحة إقليميون إن بعض الــدول األفريقية بدأت
إعطاء اللقاحات املضادة لكوفيد  ،19 -إال أن رئيس تنزانيا املعارض
للقاحات تفرد بثقته يف طرق الطب البديل .
وقال جون نكينجاسوجن رئيس جهاز مكافحة األمراض والوقاية
منها التابع لالحتاد األفريقي ،إن عددا قليال من الدول بدأت عمليات
التطعيم ،وهي املغرب ومصر وسيشيل وغينيا .
فرض احلجر الصحي على القادمني من نيوزيلندا
يف الوقت الــذي سجلت أستراليا  28ألفا و 800إصابة بكورونا،
و 909وفيات أعلنت السلطات األسترالية أنها مددت فرض احلجر
الصحي على القادمني من نيوزيلندا ،على خلفية تسجيلها إصابات
بالساللة اجلديدة من فيروس كورونا .
وقال وزير الصحة األسترالي جريج هانتإن بالده «مــددت فرض
احلــجــر الصحي اإلجــبــاري على الــقــادمــن مــن نيوزلندا  72ساعة
أخــرى» .وأضــاف أن «القادمني من نيوزلندا حتى  31يناير اجلــاري،
سيتعني عليهم اخلضوع للحجر الصحي الفندقي اإللزامي ملدة 14
يوما» .وتابع أن «احلكومة الفيدرالية قررت ذلك بناء على توصية
اللجنة الرئيسية حلماية الصحة األســتــرالــيــة وكبير املسؤولني
الطبيني باإلنابة» .
وفرضت أستراليا احلجر الصحي اإلجباري على النيوزيلنديني
ألول مــرة يف  25يناير اجلــاري ،بعد تسجيل األخــيــرة إصــابــات من
الساللة املتحورة من كورونا التي ظهرت يف جنوب إفريقيا .وكانت
إدارة السلع العالجية بالبالد ،وافقت على استخدام لقاح فيروس
«فايزر ـ بيونتيك» املضاد لكورونا ،على أن تبدأ حملة التطعيم الشهر
ا ملقبل .
ومن املقرر أن يتم البدء بتطعيم املسنني وذوي اإلعاقة والعاملني
ً
أيضا حملة إعالمية بقيمة 23.9
بالقطاع الطبي .وبدأت احلكومة

وقــال يف إفــادة صحفية عبر اإلنترنت ( ،التطعيمات) يف غينيا
محدودة ،حيث أجري نحو  50أو  60تطعيما فقط .لكن هذه الدول
األخرى بدأت يف األساس باللقاح الذي طورته الصني .
وباإلضافة إلى  270مليون جرعة جرى تأمينها يف السابق ،وقع
االحتاد األفريقي اتفاقا مع معهد سيروم الهندي للحصول على 400
مليون جرعة من لقاح أوكسفورد/أسترا زينيكا .
ً
ليال ألسبوعني بسبب سالالت كورونا
املغرب ميدد حظر التنقل
اجلديدة
ً
ليال ملدة أسبوعني إضافيني
مددت السلطات املغربية حظر التنقل
ابتداءا من  02فبراير  ، 2020مع اإلبقاء على اإلجراءات االحترازية،
ً
ليال وينتهي يف السادسة من
على أن يبدأ احلظر من الساعة التاسعة
صباح اليوم التالي .وقالت احلكومة املغربية إن القرار يأتي على أثر
التطور الوبائي على الصعيد العاملي وبعد ظهور سالالت جديدة يف
الدول املجاورة ،ويف إطار مجهودات تطويق انتشار الوباء واحلد من
انعكاساته السلبية .
ومت متــديــد حظر التنقل الليلي للمرة الــرابــعــة على التوالي،
بعد إعالن السلطات الصحية تسجيل أول إصابة بالساللة املتحورة
للفيروس لدى مــواطــن مغربي قــادم مــن أيــرلــنــدا على مــن باخرة
انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي .

