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 سنة عن اجتياح كوفيد- 19
وبعد

ــاح  ــي ــت ــى اج ــل ــة ع ــن هـــا قـــد مــــرت س
املتجدد  التاجي  الفيروس   19  - كوفيد 
»ووهــان«  يف  اكتشافه  مت  لعاملنا.بعدما 
اجتماعية  أبعادا  للحدث  الصينية،كان 
نظرا  بــاألســاس،  وسياسية  واقتصادية 

على  الــصــراع  مــعــادلــة  يف  الــصــن  ملــوقــع 
هذا  كــون  الــى  العاملي.وبالنظر  املستوى 
بسبب  »جائحة«  درجة  الى  ارتقى  الوباء 
الرأسمال  أصابت  التي  املادية  اخلسائر 
خلفتها  التي  الضحايا  وبسبب  العاملي 
البشرية  األرواح  مستوى  على  اجلائحة 

1,8 مليون شخص. التي بلغت أكثر من 

التي  اجلائحة  مــن  املــغــرب  ينجو  لــم 
القناع  السقاط  مناسبة  االرضية  وجدت 
البيوية  لــأزمــة  احلقيقي  الــوجــه  عــن 
لــأنــظــمــة االقــتــصــاديــة،االجــتــمــاعــيــة 
من  بالقصير  ليس  ــن  زم منذ  الــســائــدة 
وخضوعه  املــخــزنــي  االســتــبــداد  حتــكــم 
املؤسسات  لتعليمات  الــصــارم  للتطبيق 
أتت  العاملية.لقد  لأمبريالية  املالية 
الشعبية  اجلماهير  سحق  على  اجلائحة 
أبسط  من  بحرمانها  العمق  يف  وضربها 
خلفته  ما  وخاصة  الكرمية  احلياة  شروط 
مآسي  مــن  العاملة  الطبقة  صــفــوف  يف 

جتاوزها. يصعب 

الفردي  الــطــرد  على  يشهد  جميعنا 
يشهد  كما  والعمال،  للعامالت  واجلماعي 
يف  اجلائلن  للباعة  القمعية  املالحقات 

الواحد. الــيــوام  قــوت  كسب  محاوالتهم 
حياة  تغيرت  كيف  على  شهد  جميعنا 
ضمان  ــاوالت  ــحـ ومـ ــم  ــده ك يف  ــة  ــارب ــغ امل
التاريخ  أن  االبناء...غير  وتعليم  السكن 
للمخزن  يسجل  أن  اال  ميكنه  املعاصر،ال 

الصحي  احلجر  اجلائحة،  استغل  كيف 
خسارتنا  كانت  الــطــوارئ.لــقــد  وقــوانــن 
من  به  يستهان  ال  عدد  فقدان  يف  كبيرة 
ــراض  األم مبختلف  أواصابتهم  اهالينا 
مباشر  غير  بشكل  أو  بالفيروس  مباشرة 
مبــا أحــدثــه هــذا الــوبــاء مــن رعــب كبير 
والــفــوارق  السياسات  ــن  وم املجهول  مــن 
أغنياء  بن  جلية  أصبحت  التي  الطبقية 
املخزن،  خدام  من  محمين  ومحضوضن 

والكادحة. الشعبية  اجلماهير  وباقي 

جتربة  من  مستلهم  البليغ،  الدرس  انه 
الدولة وطبيعة  مريرة كشفت عن طبيعة 

النظام السياسي الذي يسود يف املغرب.

الطبقة  وضمنه  شعبنا  جماهير  ان 
العاملة،ليس له من خيار سوى تنظيماته 
املشروعة  مطالبه  عن  للدفاع  الذاتية 
لأوبئة  عرضة  سقوطه  قبل  وحسمها 
نحوها  تــنــزع  الــتــي  ــروب  ــ احل ومــخــاطــر 
سوى  خيار  من  أيضا  له  الرأسمالية.ليس 
للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  نحو  التقدم 
وحتقيق  التغيير  لقيادة  الضامن  العاملة 

والعدالة. واملساواة  احلرية 
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مرعب وفيات  :رقم  الشغل  وحوادث  العاملة  الطبقة 
حوادث  بسبب  سنويا  وفــاة   2000 من  اكثر  حــدوث  املغرب  يف  يسجل 
بسبب  شامل  غير  رقم  الدولي.وهو  الشغل  مكتب  إحصائيات  وفق  الشغل 
القطاع  اتساع  و  املهنية  واألمراض  الشغل  وبحوادث  بالعمال  التصريح  عدم 
العمال/ات(  من  ونصف  مليونان  )حوالي  الباطن  واقتصاد  املهيكل  غير 
األعلى  هو  املهول  الرقم  مراقبة.هدا  أو  تتبع  ألي  يخضعان  ال  اللذين 

انعكاسات  دلك  عن  إفريقيا.وتترتب  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  يف 
هده  ضحايا  العمال  ألسر  بالنسبة  وخاصة  وخيمة  واجتماعية  اقتصادية 
احلوادث والتي جتد نفسها يف مواجهة الفقر والتشرد والبؤس االجتماعي 
وخاصة يف غياب الضمان االجتماعي الذي ال يشمل سوى 25./. من أجراء 
وعدم  املشغل  طرف  من  الشغل  بحوادث  التصريح  وعدم  اخلاص  القطاع 

الشغل  بالنسبة للمقاوالت. التامن على األمراض وحوادث  إجبارية 

الصحة  بشروط  املقاوالت  التزام  عدم  إلى  أساسا  الشغل  حوادث  وتعود 
والسالمة وتوفيرها لوسائل دلك حيث جند أن فقط 17./. منها من يحترم 
طب  ومصالح  الشغل  مفتشيات  طرف  من  املراقبة  غياب  أو  وضعف  دلك̜ 
1400 طبيب شغل على الصعيد الوطني وهو  الشغل التي ال تتوفر إال على 

املقاوالت. الكبير من  رقم جد ضعيف بالنظر للعدد 

للشركات  املتوحشة  االستغاللية  الطبيعة  يــؤكــد  الــواقــع  ــدا  ه إن 
األرباح  تراكم  يهمها  ما  بقدر  العمال/ات  أرواح  تهمها  ال  التي  الرأسمالية 
والتغطية  والسالمة  الصحة  نفقات  بتقليص  وأســاســا  التكاليف  بأقل 
إلى جانب ضعف األجور بل وتقليصها يف ظل  الصحية واالجتماعية طبعا 

األزمات كما يحدث حاليا يف ظل جائحة كورونا.

املدرسية واملطاعم  والنظافة  الحراسة  *عمال/ات 
باملؤسسات  املدرسية  واملطاعم  النظافة  وعامالت  احلراسة  عمال  يعتبر 
العاملة  الطبقة  فئات  من  الوطنية  التربية  ــوزارة  ل التابعة  التعليمية 
ضحية  واالستغالل.فهم/هن  والظلم  لإلجحاف  وعرضة  هشاشة  األكثر 
االستغالل البشع من طرف شركات الوساطة املشغلة لهم/ن وتواطؤ وعجز 
قيام  وعدم  حتمالتها  دفاتر  تنفيذ  على  الشركات  هده  إرغام  على  الوزارة 
الشغل  إلزامها  على احترام مقتضيات مدونة  الشغل بواجبها يف  مفتشيات 

عالتها. على 

من  األدنى  احلد  من  وحرمانها  العمالية  الفئات  هده  معاناة  مظاهر  ومن 
درهم(   1000 من  اقل  أجورهن  والنظافة  املطاعم  عامالت  )معظم  األجور 
الصحية  والتغطية  التعويضات  من  وحرمانها  أجورها  صرف  يف  والتأخر 
للعمل  وإرغامها  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  والتصريح 

13 ساعة كما هو الشأن لعامالت املطاعم مبديرية  مدة أطول قد تصل إلى 
النقابي... التنظيم  صفرو واحترام احلق يف 

على  العمال/ات  تلزم  التي  املؤقتة  العقود  املشغلة  الشركات  وتستغل 
حتت  الرهيبة  االستغاللية  شروطها  وفق  العمل  على  إلكراههم/ن  توقيعها 
منهم/ن  االنتقام  إلى  تلجا  نقابيا  ينتظمون/ن  بالطرد.وعندما  التهديد 

واالهانات. والتعسفات  بالطرد 

صفوفها  تنظم  يف  مستمرة  الفئات  هده  فان  والهشاشة  القمع  هدا  ورغم 
النقابة  يف  أو  الدميقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية  اجلامعة  يف  وخاصة 
مطالبها  عــن  لــلــدفــاع  نــضــاالت  ــوض  خ ويف  ش  د  للتعليم/ك  الوطنية 

وحقوقها.

*العمال املشتغلون يف إصالح الطريق الوطنية رقم 
9 الرابطة بني ورززات ومراكش

إضرابا  200 عامل  والدين يقدرعددهم بحوالي  العمال  يخوض هؤالء 
صرف  عدم  ومنها  ظلها  يف  يشتغلون  التي  املزرية  األوضاع  بسبب  العمل  عن 
أربعة  حوالي  مند  أي   2020 دجنبر   25 مند  ألجورهم  املشغلة  الشركة 
احتساب  دون  ساعة   12 إلى  تصل  يومية  ملدة  العمل  على  وإرغامهم  أشهر 
والسنوية ومنح  العطلة األسبوعية  األربع ساعات اإلضافية وحرمانهم من 

األعياد... 

مشاكلهم  معاجلة  اجل  من  محاور  أي  غياب  من  العمال  هؤالء  ويشتكي 
معهم  والمباالة  باستخفاف  تتعامل  التي  الشركة   بإدارة  األمر  تعلق  سواء 
الذي  الشيء  جدوى  دون  لكن  املوضوع  يف  راسلوها  التي  احمللية  بالسلطة  أو 
احلاجيات  من  واحلرمان  الفقر  مع  أسرهم  ومعاناة  معاناتهم  تعميق  يف  زاد 
مواقع  على  فيديوهات  يف  العمال  بعض  صرح  حيث  األساسية  اليومية 
من  ومنهم  وألسرهم  لهم  األكل  توفير  على  عجزهم  االجتماعي  التواصل 

طردت أسرهم من السكن بسبب العجز عن أداء الكراء.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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درعة  بجهة  العاملة  الطبقة  أوضاع  *مستجدات 
لت فيال ات

تفقيرا  األكــثــر  اجلــهــة  هــي  تافياللت  درعـــة  جهة  أن  املــعــلــوم  مــن 
توفرها  من  الرغم  على  األخرى  اجلهات  مع  باملقارنة  املغرب  يف  وتهميشا 
والسياحة  والفالحة  املناجم  يف  متمثلة  طبيعية  ومؤهالت  ثروات  على 
البطالة  معدالت  خفض  يف  تساهم  شركات  لتواجد  تفتقر  لكنها   ...
يف  الصعبة  واألوضاع  الهشاشة  يجنبهم  قار  شغل  أي  أو  الشباب  وسط 

أخرى. جلهات  التنقل  أو  اجلهة  هذه 

وبــالــنــظــر المـــتـــداد تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا واضـــطـــراب الــوضــع 

يخلفه  وما  الدولية،  االقتصاديات  مع  الرتباطه  الوطني  االقتصادي 
الطبقة  على  وانعكاسه  القطاعات،  من  مجموعة  على  الوضع  هــذا 
حساب  على  االنهيار  مــن  الــرأســمــال  انــقــاد  حملــاولــة  كنتيجة  العاملة 
الشيء  والعامالت،  العمال  تسريح  األمر  تطلب  ولو  املتردي،  وضعهم 
على  اإلجهاز  أو  القطاعات  مختلف  يف  شركات  عــدة  استغلته  الــذي 

وحقوقهن. حقوقهم  أبسط 

على  باملناجم  العاملة  الطبقة  تعيشه  الــذي  للوضع  بالنسبة 
الفضة  مناجم  مستوى  على  وخاصة  تافياللت  درعــة  جهة  مستوى 
السابقة  االتفاقيات  على  التراجع  املنجم  إدارة  حاولت  فقد  بتنغير، 
قدمت  سنوات  عدة  منذ  واإلدارة  العمال  ممثلي  بن  مبرمة  كانت  التي 
كانت  فــاإلدارة  وبالتالي  جسيمة،  تضحيات  العاملة  الطبقة  خاللها 
نباهة  لكن  الــعــمــال،  مكتسبات  مــن  مجموعة  على  اإلجــهــاز  ــاول  حت
البئيسة،  احملــاوالت  تلك  ضد  موحد  بشكل  ووقوفهم  العمال  هــؤالء 
كانت  انذارية  إضرابات  خوض  تطلبت  احتجاجية،  أشكال  وخوضهم 
اإلجراءات  هذا  عن  التراجع  إلى  ودفعها  اإلدارة  أربك   ،%100 ناجحة 

واحملاوالت.

احلالية  للظروف  ونظرا  السياحي  بالقطاع  والعامالت  العمال  أما 

وعلى  عامة  بصفة  املغرب  على  الوافدين  السياح  عدد  يف  واالنخفاض 
واحلــدود  ــدول  ال بــن  التنقل  بوضع  وارتــبــاطــا  خــاصــة،  بصفة  اجلهة 

محدود  العمل  جعل  الداخلي  املستوى  على  التنقل  على  املفروضة 
العمال  عــن  للتخلي  املشغلن  مــن  عــدد  ــع  ودف كبير  بشكل  وتــراجــع 
بالقطاع،  املشتغلن  حــســب  املــائــة  يف   90 ــى  إل يــصــل  قــد  والــعــامــالت 

األخر.  البعض  عند  وحقوقهم  حقوقهن  عن  والتراجع 

يزداد  باجلهة  الزراعية  الضيعات  لعدد  املتزايد  لالرتفاع  ونظرا 
غياب  لكن  ــات،  ــي ــزراع وال الــزراعــيــن  والــعــامــالت  الــعــمــال  ــدد  ع معه 
نقابي  وعي  تكوين  وعــدم  عددهم  وقلة  الفئات  هذه  عند  التنظيم 
يف  والعمال  العامالت  مع  التعامل  يف  غالبا  االستغالل  يبقي  لديهم. 
يف  أو  األساسية  حقوقهم  مــن  متكينهم  عــدم  يف  ــواء  س القطاع،  هــذا 

طردهم. حتى  أو  يطالهم  الذي  التعسف 

يئن  والــعــامــالت  للعمال  الهش  والــوضــع  واملــعــطــالت  املعطلن  وبــن 
متطلبات  مسايرة  منهم  محاولة  والكادحن  الكادحات  من  كبير  عدد 
إلى  واملطاعم  املقاهي  يف  واملستغلن  املستغالت  فمن  املتزايدة.  عيشهم 
والفراشات  والفراشين  واملتسوالت  واملتسولن  احلرة  األعمال  أصحاب 
بفعل  صعوبة  أكثر  وضعيتهم  تبقى  ــؤالء  ه  ... الصغار  والــفــالحــن 
حاليا  الصدد  هذا  يف  بها  املعمول  واإلجراءات  الصحية  الطوارئ  حالة 
بعد  ساعة  التجول  وحظر  العشرون  الساعة  على  احملــالت  كــإغــالق 
واملتضررات  للمتضررين  تعويضات  بدون  اإلجراءات  هذه  وفرض  ذلك. 

االجتماعية. الفئات  هده  أنن  من  يزيد 

والكاحين  والعامالت  العمال  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
النقابي  التأطير  ضعف  أن  إال  تافياللت  ــة  درع بجهة  والــكــادحــات 
هذه  يجعل  واإلدارات  الشركات  طــرف  من  محاربته  أو  به  والتشبع 
لتستغلها  العاملة  الطبقة  مع  عالقتها  يف  فأكثر  أكثر  تتغول  األخيرة 
املال  رأس  لصالح  تصب  الالوحدوية  النضاالت  أن  كما  حــد.  ألقصى 

والكادحن. العمال  مصالح  على  الفرصة  وتفوت 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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العاملة  الطبقة  ــاالت  ــض ون أنشطة  تقريرعن   *
ابها  ايت  ابشتوكة  الزراعية 

الهيئات  من  مجموعة  نظمت  مارس   8 للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة 

ومكانيا  زمانيا  ومتفرق  منفرد  بشكل  نضالية  أنشطة  واحلقوقية  النقابية 
 : التالية  ويف هذا االطار مت تنفيذ االنشطة واالشكال االحتجاجية 

- يوم االحد 7 مارس 2021 نظم فرع اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي 
املناضالت.  للعامالت  تكرميا  داخليا  نشاطا  تامية  باوالد 

للقطاع  الوطنية  للجامعة  باها  ايت  اشتوكة  فرع  نظم  اليوم  نفس  ويف 
 PALMAGRO شركة  أمام  املعتصمة  العاملة  مع  تضامنية  وقفة  الفالحي 
العامالت  لها  تتعرض  التي  والتعسفات  بالتضييق  وللتنديد   MAROC

غياب  نضالي.وضد  برنامج  يف  دخولهن  نتيجة  الشركة  بهذه  والنقابيات 
والسالمة. الصحة  شروط 

2021 نظم العامالت املعتصمات يف معتصم  8 مارس  - صباح يوم االثنن 
ايت  اشتوكة  اقليم  عمالة  اجتاه  يف  احتجاجية  مسيرة  صوبروفيل  شركة 
منددة  شعارات  خاللها  رفعت  أمامها  احتجاجية  وقفة  نفذت  حيث  باها 
بالواقع املزري الذي تعيشه العامالت وضد متاطل وصمت السلطات وبعده 

التوجه  تعتزمن  العامالت  كانت  حيث  بيوكرى  دائرة  مقر  إلى  التوجه  مت 
موعد  إلى  ذلك  تأجيل  مت  طارئة  لظروف  نظرا  أنه  اال  اكادير  والية  الى 

الساعة  اخلامسة الى حدود  املكان  الحق واالبقاء على االعتصام بعن 

مساء  باها  ايت  باشتوكة  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  نظم   -

2021 وقفة رمزية مبناسبة اليوم العاملي للمرأة أمام  8 مارس  يوم االثنن 
باشوية بيوكرى رفعت خاللها شعارات منددة بأوضاع حقوق املرأة ومركزة 
حلقوقهن  انتهاك  من  الــزراعــي  بالقطاع  العامالت  له  تتعرض  ما  على 
العامالت  تعانيه  فيما  احمللية  للسلطات  املسؤولية  ومحملة  الشغلية 
ــوادث  واحل النقل  مآسي  والــى  الشركات  من  مجموعة  أمــام  املعتصمات 
الصحية  واملراكز  باملستشفى  الصحية  اخلدمات  وضعف  تدهور  إلى  إضافة 

باإلقليم.

- ويف إطار املزيد من الضغط والتضييق  على العامالت النقابيات بشركة 
الساعة   حوالي  النقابي  املكتب  عضوة  عاملة  استدعاء  مت  املغرب  باملاكرو 
الشركة  هذه  إدارة  طرف  من  للمرأة،  العاملي  اليوم  مارس   8 يوم  من   14:30

املباشرة  املسؤولة  احترام  عدم  بدعوى  استماع  جلسة   يف  لها  لالستماع 
يوميا  ساعة  ملدة  العمل  عن  توقف  الثالث  لليوم  ينفذن  العامالت  أن  علما 

و احتجاجا على غياب احلوار  اجلاد. املطرودة  العاملة  تضامنا مع 
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األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية

اليوم  يف  النساء  عىل  مسمترة  االعتداءات 
مارس  8 للرماة  العاملي 

بالدار  الدميقراطي  النهج  حزب  ومناضلي  مناضالت  نحن  نكن  لم 
بالبرنوصي   االنسان  حلقوق  املغربية  واجلمعية  الشمالية  البيضاء 
كنا  بل  العاملي  يومهن  يف  النساء  على  لنوزعها  ايدينا  بن  ورودا  نحمل 

الغليظة  والعصا  القمع  وجه  يف  لنهتف  حناجرنا  يف  صراخاتنا  نحمل 
...املهم  سكن  يف  بحقهن  تشبثهن  اال  لهن  الذنب  بسيطات  لنساء  املوجهة 
من  وابنائهن  يقيهن  سقف  له  قصديريا  او  اسمنتيا  جــدارا  يكون  ان 

التشرد...

طلبا  مليل  بتيط  الشياظمة  بدوار  النساء  من  مجموعة  صرخة  بعد 
من  عبو   اوالد  بدوار  النساء  صرخات  كانت  املساء  يف  والكهرباء  للماء 
املدعو  املتسلطن  التنفيذ  اعوان  احد  رفقة  احمللية  السلطات  اعتداء 
زهور  الفقيدة  رفيقتنا  على  االعتداء  له  سبق  والــذي  محمد  فرحان 
اخرى  مدينة  الى  تهريبه  ومت  راسها  يف  بالغة  اصابة  اصيبت  حيث  زريزق 
الكثر  ليغيب  السلطات  امام  ضده  املرفوعة  شكايتنا  يف  اليواجهنا  حتى 

.. اعتداءاته  يف  ليستمر  يعود  ثم  سنوات  اربع  من 

وقد  الراضي  وجناة  زبيدة  هما  سيدتان  االعتداء  هذا  يف  اصيب  وقد 
... للمستشفى  نقلهما  مت 

وتلوث استغالل   ، قمع   : ‘‘ كوزومار  السكر’’  معمل 
إطــار  يف  املنظمن  الصغار  للفالحن  احتجاجية   وقفة  تعرضت   
عياد  بأوالد  السكر  معمل  أمام   ) ش  م  ا   ( للفالحن   الوطنية  النقابة 
 16 الثالثاء  يوم    « كوزومار   « لشركة  التابع   ، صالح  بن  الفقيه  إقليم   ،
العديد  إثرها  على  أصيب  القمعية  القوات  طرف  من  همجي  لقمع  مارس 
بالشروط  للتنديد  تأتي  الوقفة   . واحلقوقين   النقابين  املناضلن  من 
التحجج  إلى  تلجا  حيث  الفالحن،  على  الشركة  تفرضها  التي  املجحفة 
هزيلة   جــد  باثمنة  الــســكــري  الشمندر  محصول  لتعويض  بــاألزمــة 

  . الفالحن   أوضاع  حتسن  فباألحرى  اإلنتاج  تكاليف  التغطي 

الهواء  تلوث  من  عياد  أوالد  مدينة  ساكنة  تعاني  أخــرى   جهة  من 
 . »كوزومار«  لشركة  التابعة  السكر  معمل  من  املنبعث  الدخان  عن  الناجت 

املنظمة  والدولية  الوطنية  احلملة  ونشطاء  الساكنة  احتجاجات  رغم 

وذر  التمويه   سياسة  نهج  يف  الشركة   تستمر  عياد   أوالد  لساكنة  دعما 
توظيف   ، التعليمية  املؤسسات  بإحدى  ملعب  )بناء  العيون  يف  الرماد 
التلوث  من  احلد  يف  مسؤوليتها  حتمل  من  والتملص  الصحفين(  أشباه 
الفالحن  استغالل  مقابل  جتنيها  التي  الطائلة  األرباح  رغم  تسببه  التي 

الفقراء.

احملطة  أن  أكد   « الواحد  عبد  السعدي   « باملناضل  هاتفي  اتصال  يف   
وانبعاث  حتملها  ميكن  ال  اصواتا  تصدر  تشغيلها  الشركة  تنوي  التي 

الساكنة. وراحة  بصحة  مضرة  وروائح  دخان 

القدمية  املدينة  ساكنة  معاانة  مالل :  بين 

مالل  لبني  القدمية  باملدينة  القاطنة  األســر  من  مجموعة  تعيش 
منزل  انهيار  حــادث  بعد  منازلها،  انهيار   من   واخلــوف  الهلع  من  حالة 
السكان  تطالب  احمللية  السلطات  احلالي.  الشهر  بداية  سيدة  ووفــاة 
األسر  إسكان  إعادة  عبر  حل  وإيجاد  البديل  تقدمي  دون  املنازل  بإخالء 
كادحن)ت(  ورجال  نساء  تعيلها  و  واحلرمان  الفقر  تعاني  التي  املتضررة 
 ، اخلبز  بائعات  الشعبية،  احلمامات  )عامالت  الفقر  مهن  يف  يشتغلون 

.)..... النظافة  عامالت 
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ملا  االصابات  عدد  وصل  حيث  العالم  يجتاح  كورونا  فيروس  يزال  ال 
2,659,578 حالة  120,176,364 بينما وصل عدد الوفيات حلوالي  يناهز 
حتسن  هناك  أنه  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  السياق  نفس  يف   , وفاة 
مليون   2.7 من  أكثر  عن  اإلبالغ  مت  حيث  العالم  حول  احلاالت  يف  طفيف 
 2٪ قدرها  بزيادة   ، املاضي  األسبوع   Covid-19 بـ  جديدة  إصابة  حالة 
أنحاء  جميع  يف  احلاالت  عدد  يف  الزيادة  ترجع  السابق  باألسبوع  مقارنة 
وأفريقيا   )10٪( املتوسط    األبيض  البحر  شرق  يف  الزيادات  إلى  العالم 
يف  طفيف  ض  انخفا لوحظ   ، نفسه  الوقت  يف   .)4٪( وأوروبـــا   )10٪(

)٪-6( الهادئ  )2-٪( وغرب احمليط  آسيا  األمريكتن )2-٪( وجنوب شرق 

عدد  أكبر  بها  ي  الت الــدولــة  املتحدة  الــواليــات  تظل   ، عــام  بشكل  و 
إلصابات  ا هذه  لكن  املطلقة.  القيمة  حيث  من   ، اجلديدة  احلــاالت  من 
427233 حالة تظهر اجتاهًا تنازليًا يف هذا البلد  اجلديدة البالغ عددها 

.10٪ بنسبة  انخفاضًا  ميثل  ما  وهو   ،

وفاة  حالة  ألف   900 من  أكثر  تسجيل  مت  الوفيات  يخص  فيما  أما 
ديسمبر  يف  الوباء  بداية  منذ  أوروبا  يف  رسمًيا   Covid-19 فيروس  بسبب 
من  املاضي  الثالثاء  يوم  برس  فرانس  وكالة  أجرته  إلحصاء  وفًقا   ،  2019

الصحية. السلطات  قدمتها  التي  التقارير 

ذلك  يف  )مبا  املنطقة  يف  ومنطقة  دولة   52 يف  الوفيات  إجمالي  وبلغ 
عنها(  اإلبالغ  مت  حالة   40.083.433 )لـ  حالة   900185 وتركيا(  روسيا 
وفاة(  حالة   721581( الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  قبل   ،

، وآسيا )263،250(. املتحدة / كندا )558.110(  والواليات 

املتحدة  اململكة  هي  تضررا  األكثر  األوروبية  الدول  من  أنه  أشارت  وقد 
وفرنسا   )92937( وروســيــا   )102499( وإيطاليا  قتيال   125580 مع 
من  أكثر  عن  مسؤولة  اخلمس  الدول  هذه   .)73656( وأملانيا   )90788(

أوروبا. يف  الوفيات  نصف 

تعليق  قــررت  اليت  الــدول  عدد   :AstraZeneca
تزايد   يف  استخدامه 

ــدام لــقــاح  ــخ ــت ــرص تــعــلــيــق اس ــب قـــررت الــســويــد ولــوكــســمــبــورغ وق
اجلانبية  اآلثــار  عــن  اإلبــالغ  بعد   ،  Covid -19 ضــد   AstraZeneca

املرحلة. هذه  يف  مؤكدة  صلة  وجود  دون  ولكن  احملتملة 

وأملانيا  فرنسا  ذلــك  يف  مبا   ، دولــة  عشر  خمسة  حوالي  أوقفت  وقــد 
وأيسلندا  والنرويج  وبلغاريا  والــدمنــارك  وأيرلندا  وهولندا  وإيطاليا 
البريطاني  السويدي  املختبر  من  اللقاح  إعطاء   ، إلندونيسيا  باإلضافة 
األشخاص  لدى  الدم  يف  خطيرة  مشاكل  اكتشاف  بعد  احترازي  كإجراء 
الدم(. )جتلط  دموية  اجللطات  تكوين  أو  التخثر  صعوبة  مثل   ، امللقحن 

خارج  دولة  أول  كانت  التي   ، تايالند  استأنفت   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
الــوزراء  رئيس  وضرب  التطعيم.   ،  AstraZeneca مؤقًتا  تؤخر  أوروبــا 
األوروبية  األدوية  وكالة  وقالت  األولى.  اجلرعة  بتلقي  به  يحتذى  مثاال 
أكدت  بينما   ، احلــاالت  بهذه  اخلاصة  املعلومات  ستراجع  إنها   )EMA(

املخاطر. تفوق  اللقاح  فوائد  أن  مجدًدا 

لقاح  طــورت  التي  أكسفورد  جامعة  مجموعة  رئيس  قال  املقابل  يف 

وجــود  على  مــؤشــرات  توجد  »ال  إنــه   ، كــورونــا  لفيروس  أسترازينيكا 
أمنية.  ألسباب  استخدامه  الدول  من  عدد  تعليق  بعد  اللقاح  يف  مشكلة« 
 ، للتطعيم  أكسفورد  مجموعة  مدير  بــوالرد،  أنــدرو  البروفيسور  وقال 
يف  زيادة  وجود  عدم  على  للغاية  مطمئنة  »أدلة  هناك  إن  سي  بي  لبي 
، حيث مت إعطاء معظم اجلرعات  املتحدة  اململكة  الدم يف  ظاهرة جلطات 
لدينا  تكون  أال  للغاية  الــضــروري  »مــن  أضــاف  و  اآلن«.  حتى  ــا  أوروب يف 
 ، كبير  خطر  بن  التوازن  لدينا  يكون  وأن  الناس  تطعيم  عدم  يف  مشكلة 
التي لدينا.  البيانات  ، مقابل ما يظهر بعيًدا عن   Covid لـ  وخطر معروف 

.« مشكلة  إشارة  توجد  ال   - املنظمون 

فرنسا يف  تحديده  مت  جديد  نوع  كوروان:  فريوس 
اختبار  باستخدام  اكتشافه  ميكن  ال  قد  بفرنسا  جديد  متغير  ظهر 
يوم  ألــف   90 حاجز  جتــاوزت  التي   ، فرنسا  وتخطط  التقليدي.   PCR

األسبوع  هذا   19  - كوفيد  ملرضى  طبي  إجالء  عملية   100 نحو   ، اجلمعة 
لضغوط. املركزة  العناية  خدمات  تتعرض  حيث   ، باريس  منطقة  من 

األيــام  »يف  هناك  ستكون  أنــه  ماكرون  إميانويل  الرئيس  أعلن  وقــد 
السلطات  وأعلنت  الوباء.  حملاربة  جديدة«  قــرارات   ، شك  بال   ، املقبلة 
 ، )غـــرب(  بريتاني  يف  جديد  نــوع  عــن  الكشف   , الفرنسية  الصحية 
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وشدتها.  لالنتقال  قابليتها  مدى  لتقييم  جارية  التحقيقات  أن  موضحة 
حيث   ، اجلديد  املتغير  هذا  اكتشاف  بوسائل  أيًضا  التحقيقات  تتعلق 
PCR لأشخاص املصابن بهذه الساللة سلبية يف كل مرة كانت اختبارات 

الفريوسات  من  العديد  كــوروان  فريوسات  تمشل 
مميًتا.  يكون  وأحيااًن   ، للبرش  مرمض  فقط  ،بعهضا 
عىل  السيطرة  مركز   ، ويتفيلد  سيلفيا   ، موريف  فريد 

األمراض
عــائــلــة  مـــن  مــتــكــررة   RNA فـــيـــروســـات  هـــي  كـــورونـــا  فـــيـــروســـات 
واجلهاز  الهضمي  اجلهاز  التهابات  عن  مسؤولة  وهي   ،  Coronaviridae

لظهور  باسمه  الــفــيــروس  يــديــن  ــوان.  ــي واحل اإلنــســان  ــدى  ل التنفسي 
قطر  يبلغ  الــتــاج.  تشبه  زيـــادات  حتمل  التي   ، الفيروسية  جزيئاته 
 150 إلى   80 من   ، مبظروف  مغطاة  قفيصة  من  تتكون  التي   ، الفيريونات 

نانومتر.

اجلديلة  أحادي  ريبوني  نووي  حمض  على  الصغيرة  الكرات  حتتوي 
 )RNA( موجب  نووي  وحمض   ، مجزأ(  )غير  وخطي   ، واحدة(  )بسلسلة 
النووي  احلمض  هــذا  يتكاثر  قــاعــدة.  كيلو   32 إلــى   27 مــن  يــتــراوح   ،
يف  الــتــاجــي  الــفــيــروس  دورة  املــصــابــة.  اخللية  ســيــتــوبــالزم  يف  الــريــبــي 
 ،  )Cavanagh D )1997 و   Lai MM ، بناًء على أعمال   Crenim اخللية. 
 Virus Res )48) 1-100، حال.  كورونا.  لفيروس  اجلزيئية  البيولوجيا 

Wikipedia، CC by-sa 3.0

كورونا  فيروسات  تكون  أن  وميكن  كورونا.  بفيروس  املرتبطة  األمراض 
والطيور.  إلخ(   ، القطط   ، الكالب   ، )البشر  الثدييات  مسببة لأمراض يف 
أكثر  مختلفة  أمراًضا  تسبب  التي  الفيروسات  من  كبيًرا  عدًدا  تشمل  وهي 

: أو أقل خطورة مثل 

علم  يتطور  البرد.  نــزالت  مثل  التنفسي  اجلهاز  التهابات   •  
تعد   ، األنف  فيروسات  بعد  أيام.  ثالثة  ملدة  حضانة  فترة  بعد  األمراض 
لها  العدوى  هذه  البرد.  لنزالت  الثاني  العامل  هي  التاجية  الفيروسات 

والشتاء. الربيع  يف  ذروتها  مع   ، موسمي  تطور 

السارس  الوخيمة(.  احلادة  التنفسية  )املتالزمة  الــســارس   •  

الفيروس  هذا   .2003 عام  يف  حتديده  مت  الذي   ، السارس  فيروس  سببه 
ما  يف  وتسبب   2002 عام  نهاية  يف  الصن  يف  بدأ  الذي  الوباء  أصل  هو 

وفاة. 800 حالة  يقرب من 

فيروس  بسبب  التنفسية  األوســط  الشرق  متالزمة  حتدث   •  
MERS- حتديد  مت  التنفسية.  األوسط  الشرق  ملتالزمة  املسبب  كورونا 
 ، العربية  اجلزيرة  شبه  يف  محصورًا  الوباء  يزال  وال   .2012 عام  يف   CoV

.2015 يونيو  يف  الصحة  لوزارة  وفقًا 

تنفسي  مرض  وهو   ،  )19 كورونا  فيروس  )مرض   Covid-19  •  

مدينة  يف  الوباء  بدأ   .SARS-CoV-2  ، املستجد  كورونا  فيروس  يسببه 
العالم. حول  بسرعة  وانتشر   2019 ديسمبر  أواخر  الصينية  ووهان 

فريوس كوروان :  أتخر تقرير منظمة الصحة العاملية 
التاجي  الفريوس  أصل  حول 

قد  كورونا  فيروس  أصل  يف  العاملية  الصحة  منظمة  حتقيق  أن  يبدو  ال 
أقنع الكثيرين حيث طالب باحثون دوليون ، يف رسالة مفتوحة ، بإجراء 
اخلصوص  وجــه  على  وشجبوا  تعمًقا.  وأكثر  ومستقل  جديد  حتقيق 
العاملية. الصحة  منظمة  خبراء  عمل  على  املفروضة  الهيكلية«  »القيود 

منهم  ُطلب  قد  و  الصن  يف  أسابيع  أربعة  األخير  الفريق  أمضى  إذا 
احلجر الصحي ملدة أسبوعن. باإلضافة إلى ذلك ، إذا أكد بعض اخلبراء 
األشخاص  وجميع  املواقع  جميع  إلى  الوصول  إمكانية  لديهم  ليس  أنه 
مبارك  بن  بيتر  الفريق  قائد  طلب  فقد   ، استشارتهم  يف  يرغبون  الذين 
كانت  أنه  يعني  مما  االستطالع.  يف  قدًما  للمضي  البيانات«  من  »مزيًدا 

فعال. قيود  هناك 

دون  لكن   ، فبراير  يف  التحقيق  هذا  تقرير  تسليم  ينبغي  كان  وقد 
لالن. منتظرة  النتائج  زالت  وما  تأجيله  مت   ، تفسير 

اجليد  موقفه  بايدن  جو  الرئيس  أظهر  إذا   ، املتحدة  الواليات  يف 
 ، تــرامــب  دونــالــد  سلفه  انتقدها  التي  العاملية  الصحة  منظمة  جتــاه 
املتحدة  الواليات  لدى  يزال  وال  تغيرت.  قد  اللهجة  أن  احلقيقة  تظل 
من  طلبت  وقد   ، العاملية  الصحة  منظمة  حتقيق  بشأن  جدية«  »مخاوف 
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
األوروبي  السفير  دعا   ، أوروبــا  يف  أما  املعلومات.  من  مزيد  تقدمي  بكن 
هذا  يكون  أن  إلى  مؤخًرا   ، ستيفنز  والتر   ، جنيف  يف  املتحدة  األمم  لدى 
أنفسنا  على  نطرحها  التي  األسئلة  على  ويجيب  متاًما  »شفاًفا  التقرير 

. » جميًعا

الوباء  ، ال يزال اخلبراء ال يعرفون »أين بالضبط ومتى بدأ  ومع ذلك 
بالضبط ، على الرغم من عدم اإلبالغ عن تفشي كبير يف ووهان أو يف أي 

.2019 ديسمبر  قبل  آخر  مكان 

طريق  عن  العدوى  انتقال  يستبعدوا  لم  باملنظمة  اخلبراء  أن  كما 
للغاية. مرجح  غير  أنه  آخرون  علماء  يعتقد  بينما   ، املجمدة  اللحوم 

 ويف ووهان ، مت استبعاد الفرضية القائلة بأن الفيروس كان من املمكن 
منظمة  رئيس  لكن   ، الفيروسات  لعلم  ووهان  معهد  من  هرب  قد  يكون  أن 
، قد أكد على أن »جميع  ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس  العاملية  الصحة 
التحقيق  يف  بالشفافية  ووعد   ، الطاولة  على  مطروحة  ظلت  الفرضيات« 

املهمة. على  تخيم  تزال  ال  التي  الشكوك  مواجهة  يف   ،

حسب  تراجع  يف  بكوروان  االصابة  حاالت   : املغرب 
الرمسية البياانت 

 24 الـ  خالل  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   159 املغرب  سجل 
حتديدها  مت  التي  للحاالت  اإلجمالي  العدد  ليرتفع   ، املاضية  ساعة 
ارتفع   ، حاليا    .489096 إلى  الوباء  بداية  منذ  الوطني  املستوى  على 
396 حالة يف حالة  4365 حالة ، من بينها  إجمالي احلاالت النشطة إلى 
حالة   1345.3 إلى  املعدل  يرتفع   ، الوطنية  اإلصابة  حيث  من  خطيرة. 
 0.4 اإلصابة  معدل  كان   ، ساعة   24 الـ  خالل  ساكن.   100.000 لكل 
تطعيمهم  مت  الذين  األشخاص  عدد  وبلغ  ساكن   100.000 لكل  حالة 

.4225311

يف  حتديدها  مت  التي  اجلديدة  للحاالت  اجلغرايف  التوزيع  عن  أما 
التي تأتي  البيضاء-سطات  الدار  ، فهي منطقة  24 ساعة  الـ  املغرب خالل 

يف  الثاني  املركز  يف  الشرقية  املنطقة  وتأتي  إصابة.   80 بـ  األول  باملركز 
  ،  19  - كوفيد  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   25 سجلت  حيث  الترتيب 
مراكش-  آخر  بينما    ، حالة   21 القنيطرة   - سال   - الرباط  جهة  وسجلت 
أظهرت  فقد  املناطق  باقي  أما  إيجابية.  حالة   15 مجموعه  ملا  آسفي 
وتسجيل  حاالت(   6( ماسة  سوس  حال  وهذا   ، إصابات   10 من  أقل  نتائج 

تافياللت. درعة  ملنطقة  حاالت   4

ابملغرب الطوارئ  حالة  متديد  اإلجراءات 
 , وفــاة  حالة   8705 و  ِمؤكدة  حالة   487,286 ل  املغرب  وصــول  بعد 

أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة  متديد  املغربية  احلكومة  أعلنت 
جميع  يف  الليلي  التجول  حظر  فرض  مع   ,  2021 أبريل   10 حتى  البالد 
السادسة  إلى  ليال  التاسعة  الساعة  من   2021 مارس  منتصف  حتى  أنحاء 
التجارية  احملالت  و  املتاجر  و  املقاهي  و  املطاعم  إغالق  مع  البالد  صباحا 
أو  العامة  التجمعات  و  احلفالت  منع  و  ليال  الثامنة  الساعة  عند  الكبرى 

اخلاصة..

مع  اجلوية  الرحالت  جميع   2021 مارس   8 بتاريخ  املغرب  أوقفت  كما 
املكتب  أعلن  حسبما   ، والكويت  ولبنان  واليونان  وفنلندا  والنرويج  بولندا 
إلى  اجلوية  بالقيود  املتأثرة  الدول  عدد  يرفع  مما   ، للمطارات  الوطني 
 ، النمسا   ، هولندا   ، أملانيا   ، سويسرا   ، تركيا   ، بلجيكا   ، إيطاليا  هي   26

أيرلندا   ، أستراليا   ، التشيك  جمهورية   ، أوكرانيا   ، السويد   ، البرتغال 
 ، البرازيل   ، املتحدة  اململكة   ، الدمنارك   ، إفريقيا  جنوب   ، نيوزيلندا   ،

والكويت. ولبنان  واليونان  وفنلندا  والنرويج  بولندا   ، مصر   ، اجلزائر 

علق  باملغرب  للمطارات  الوطني  املكتب  أعلن  ــارس  م  15 وبــتــاريــخ 
وبوتسوانا  والهرسك  والبوسنة  األرجنتن  مع  اجلوية  رحالته  املغرب 

.2021 أبريل   10 حتى  وموزمبيق  وكرواتيا  والكاميرون 
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أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
الحماية االجمتاعية للمعاقني يف فرتة تفيش جائحة 

. 2020 19 سنة  كوفيد- 
كرامة  تضمن  ال  كورونا  جائحة  أثناء  املقدمة  االجتماعية  احلماية 
احلبس  خالل  لأسر  املقدمة  واملساعدات  دعم  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 
دخل  معيار   . أسرهم  أو  اإلعاقة  ذوي  الناس  كان  مباشرة  استهداف  يتم  لم 
يف  تأخذ  لم  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  احتياجات  لتلبية  يكفي  ال  األسرة 
اإلعاقة  لتنوع  وفًقا  تختلف  والتي  جًدا  العالية  اإلعاقة  تكلفة  االعتبار 
الدعم  من  االستفادة  أجل  من  اإلعاقة  معيار  ذكر  يتم  لم  باختصار،   .

لدعم  وكان  املعاق  الشخص  أسر  مع  املالية.  املساعدات  أو  الغذاء  حيث  من 
وتوفير لطفلهم على حساب أفراد األسرة اآلخرين.

من  ــة  ــاق اإلع ذوي  ــاص  ــخ األش معظم  الــصــحــي،  احلــجــر  فــتــرة  أثــنــاء 
بتلبية  لهم  يسمح  الذي  الوحيد  املورد  فقدوا  اخلاص،  حلسابهم  العاملن 
االجتماعية.  احلماية  من  أو  تأمن  أي  تلقوا  لم  حن،  يف  احتياجاتهم. 
والدعم الذي توصلوا به من الدعم األسري للفئات الهشة كباقي املواطنن 
مما  األساسية،  اليومية  االحتياجات  لتغطية  حتى  يكف  لم  األسوياء، 

التي كان ينظمها املجتمع املدني. يلجؤون للمبادرات اإلحسانية 

فضعف الدعم املادي الذي استفادت منه األسر يف فترة احلجر الصحي، 
أن  ذلك  معاق،  طفل  على  تتوفر  املعوزة  العائالت  بعض  لكون  استحضارا 
إلى  معن  دواء  سعر  يصل  حيث  باهظة،  العادي  الزمن  يف  اإلعاقة  تكلفة 
تناول  إلــى  يحتاج  الطفل  أن  جتد  بينما  الــواحــد،  الشهر  يف  درهــم   300

دواءين على األقل.

بينما لعبت مساعدات اجلمعيات بالنسبة لأشخاص املعوقن دورا هاما 
عن  أو  مادية.  مساعدات  طريق  عن  سواء  اليومية  االحتياجات  تلبية  يف 
طريق التقدمي لهم الدعم النفسي والتربوي مع االمتثال لقواعد التباعد 
هذه  ومستخدمي  أعضاء  والتزام  الفوري  التطوع  لوحظ  كما  االجتماعي. 
اجلمعيات إلى تقدمي املساعدة واإلرشاد لآلباء. كما وضعت اجلمعيات أدلة 
وأشرطة الفيديو للتدريب والتثقيف، والتي مت توزيعها على األسر. وكانت 
التربوية  الــدورات  ونشر  للتواصل  غنية  منصة  االجتماعية  الشبكات 

للعائالت. وإثراء معرفة  املعلومات  والتعليمية وتبادل 

مكونات  كل  اعتمدت  الصحي،  احلجر  فترة  خــالل  أنــه  إشــارة  وجتــدر 
على  وعملت  الهشة،  الفئات  وحماية  للوقاية  مقاربة  االجتماعي،  القطب 
توفير مناخ مؤسساتي للتفاعل والتجاوب مع حاجياتها، الفتة إلى أن هذه 
املقاربة تشمل وضع خطة عمل لوقاية األطفال يف وضعية هشة من عدوى 
من  الفاعلن  كافة  وتعبئة  واإلهمال،  العنف  من  وحمايتهم  كورونا  فيروس 
موارد.  وأشخاص  وخبراء  وجمعيات  ترابية  وجماعات  عمومية  مؤسسات 
وتتبع  إيواء  عملية  تنظيم  مت  الشارع،  وضعية  يف  األشخاص  مستوى  وعلى 
األشخاص يف وضعية الشارع من أجل وقايتهم من انتشار الوباء، حيث بلغت 
شخص،   6363  ،  2020 ماي   4 حدود  إلى  العملية  لهذه  امليدانية  احلصيلة 
العدد  هذا  تقلص  تدريجيا  الصحية  الطوارئ  حالة  رفع  بعد  ومباشرة 
وضعية  يف  األطفال  عدد  وأن   . شخص   3817 إلى   2020 يونيو   26 بتاريخ 
الشارع بلغ بتاريخ 21 أبريل 447 ، وبتاريخ 26 يونيو تراجع إلى 340 طفل، 
إلى  تصل  إجمالية  استيعابية  بطاقة  مؤسسة   161 تعبئة  إلى  باإلضافة 
حاليا  املؤسسات  مجموع  يبلغ  حيث  ومستفيدة،  مستفيد   104 و  آالف   10
11 يونيو اجلاري مت تسجيل التكفل داخل مؤسسات الرعاية  131. وبتاريخ 
املائة رجال،  76 يف  4.926 مستفيد ومستفيدة  االجتماعية مبا مجموعه 
7.3 يف املائة مهاجرون، فيما  8,2 يف املائة أطفال، و  8,4 يف املائة نساء، و  و 

 . ومستفيدة  مستفيد   4.341 مجموعه  ما  األســري  اإلدمــاج  من  استفاد 
العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  مركزا   63 توفير  مت  املرأة،  مستوى  وعلى 
وكذلك  احلاالت،  وإيواء  الستقبال  الضرورية  الشروط  فيها  هيئت  والتي 
حسب  واملواكبة،  والتبليغ  النساء  حلماية  احمللين  الفاعلن  مع  التنسيق 

حاجيات كل حالة.

وفيما يتعلق ببرنامج اقتناء األجهزة التعويضية والبديلة، مت يف إطاره 
إعاقة  املعوزين يف وضعية  لفائدة األشخاص  اقتناء مجموعة من األجهزة 
وسماعات  تعويضية  وأجهزة  تقنية  معدات  عن  عبارة  سمعية،  أو  حركية 

81 مستفيد. طبية وزرع واقتناء القوقعات اإللكترونية لفائدة 


