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واجب التضامن العمايل
تــتــوســع قـــاعـــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
بفعل  متسارعة.ذلك  بوثيرة  املغربية 
اجــتــيــاح الــراســمــال ملــيــاديــن ومــجــاالت 
استثمار جديدة متكنه من تنويع مصادر 
له  تكفل  ــروط  ش يف  واالســتــغــال  الــربــح 
من  كافية  ــوارد  ومـ القانونية  احلماية 

منها. اخلبيرة  وحتى  العاملة  اليد 

هــكــذا، انــتــشــرت يف املــغــرب األســـواق 
يف  الرأسمال  وتوغل  الكبيرة  التجارية 

أهمية  ذات  عمومية  اجتماعية  قطاعات 
والعمل  والصحة  كالتعليم  استراتيجية 
للنقل  بالنسبة  الشأن  هو  كما  املنزلي 
يسمى  ما  عبر  والكهرباء  املاء  وخدمات 

املفوض... التدبير 

ــال مــن الــتــوســع  لــقــد متــكــن الــرأســم
ــن خــال  املــديــنــة م كــمــا يف  الــبــاديــة  يف 
فتوسعت  زراعية،  أو  صناعية  استثمارات 
مختلف  يف  الشغيلة  نــســبــة  ــوازاة  ــاملـ بـ
وتغيير  التوسع  هــذا  فأمام  القطاعات. 
بشكل  االنتاجية  ــدات  ــوح ال جغرافيا 
ــورا مــلــمــوســا يف  ــط مــلــفــت،لــم نــاحــظ ت
يعمل  أن  شأنه  من  الذي  النقابي  العمل 
ويضمن  والعمال  العامات  تأطير  على 
ال  األدنــى.بــل  حــدهــا  يف  ــو  ول حقوقهم 
حــظــنــا تــطــورا مــتــنــاقــضــا واضــحــا بني 
ونوعا،بينما  كما  الشغيلة  قاعدة  توسع 
يتراجع االقبال على االنخراط يف العمل 
الذاتية  األسباب  كانت  النقابي.ومهما 
واقعا  كأنه  األمر  أصبح  واملوضوعية،فقد 
تؤطر  تنسيقيات  تناسلت  يرتفع،و  ال 

النقابي. العمل  غياب  يف  العمال  معارك 

املعارك  مجمل  تستطع  لم  وبالنتيجة 
من  وصمودها  جسارتها  رغــم  العمالية 
ــة.ويف  ــروع ــش امل مطالبها  أهـــم  حتــقــيــق 
النقابي  للعمل  املــنــظــم  االطـــار  غــيــاب 
التضامنية،تبقى  املـــبـــادرات  ــع  ــراج وت
يكاد  وضـــع  حبيسة  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة 
للعمل  الـــعـــداء  ــني  ب جــهــة  ــن  م يختنق 
النقابية  التجربة  تخوين  بل  النقابي 
جتارب  على  الضوء  تسليط  وعدم  كاملة 
نقابيون  قادها  كبيرة  معارك  من  مشرقة 
نقابي  ثانية،عمل  جهة  ــن  وم بنجاح. 
يوميات  أغراض«يف  »قضاء  ملنطق  خاضع 
الشغيلة  لتأطير  برامج  أيــة  عن  بعيدة 
العمل  أبجديات  واكتساب  لتعلم  ودفعها 
ساحها  من  متليكها  املنظم.بل  النقابي 
ويف  االقتصادي  بعده  يف  الصراع  خلوض 
عملية  يف  احلاسم  ودورها  جدلي  ترابط 

لتغيير. ا

االعتبار  رد  يفرض  اليوم  الواجب  ان 
عمالي  عمالي-  والتعاون  التضامن  ملبدأ 
أكبرها. الى  أبسطها  من  املعارك  كل  يف 
يكفل  أن  شأنه  من  العمالي  فالتضامن 
صمود  مقومات  ويوفر  الشغيلة  عائات 
االستنزاف  سياسات  على  ضدا  املعارك 
الــتــي تــنــهــجــهــا الــبــاطــرونــا والـــدولـــة 
ثقافة   اشــاعــة  ــأن  ش مــن  املخزنية.كما 
ــارك  ــع امل ــارب  ــ جت يــعــمــم  أن  الــتــضــامــن 
ــه  ــدروس.انـ ــاص الـ ــخ ــت الــنــاجــحــة واس
من  العاملة  الطبقة  ميكن  الذي  الساح 
وحتالفاتها  الــبــاطــرونــا  تكتل  مواجهة 
نحو  الطريق  يفتح  الرجعية.فالتضامن 
والعمال  العامات  بني  النضالية  الوحدة 
بكامل  والظفر  النقابية  الوحدة  افق  يف 
العاملة  الطبقة  بوعي  واالرتقاء  احلقوق 
القضاء  نحو  الــصــراع  مقدمة  يف  لتكون 
عبر  املخزني  واالستبداد  االستغال  على 
العاملة  للطبقة  املستقل  ــزب  احل بناء 
للجماهير  الــذاتــي  الــدفــاع  وتنظيمات 

الشعبي.  النضال  وجبهات 
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عمال /ات النظافة : هشاشة ورشوط مجحفة وظروف مزرية

كانوا و الزالوا يف الصفوف األمامية يف مواجهة مسببات العدوى واإلصابة 
دون  و  وقائية  وسائل  بــدون  نفاياتنا  جمع  يف  يشتغلون  ألنهم/ن  بالوباء̜ 
معقمات ذات جودة ،حيث منذ انطاقه يف الصباح الباكر ويف أغلب املدن التي 
فوتت قطاع النظافة ملجموعة من الشركات يف إطار التدبير املفوض، ال وجود 
صحية  ملرافق  وجود  ال  أنه  يعني  ما  منــوذج(  )صفرو  الشركات  لهذه  ملقرات 

باإلضافة إلى ما يعانونه من ظلم و استغال وحكرة وظلم ومس بالكرامة بسبب 
جشع الشركات املشِغلة وما حلقهم /ن من إقصاء من وزارة الصحة والداخلية 
19 أسوة   - حيث مت إقصاؤهم/هن من األولوية يف حملة التلقيح ضد كوفيد 
املغربية  الدولة  يف  املسؤولني  أن  يعني  مما  التعليم،  و  األمن  و  الصحة  بأطقم 
ينظرون إلى هذه الفئة من الطبقة العاملة بنظرة دونية و يصنفوها يف درك 
أسفل، وهي نظرة برجوازية طبقية ممنهجة لن تتغير إال بتغيير ثوري عميق 

تنجزه كل الطبقة العاملة باعتبارها منتجة لفائض القيمة وللثروة.

إن عامات وعمال النظافة، خصوصا الذين يعملون لدى شركات التدبير 
الشعب.  مال  ومن  الشركات  هذه  خزائن  على  طائلة  أرباحها  يذرون  املفوض 
   : املبلغ  اوزون مع بلدية صفرو بلغ إجمالي  العقد الذي  ابرمته شركة  فمثا 
978 999 9 درهم  مقابل خدمات متعاقد بشأنها وال يتم إجنازها،حيث ظلت 

هذه الشركة جتمع النفايات بطريقة عشوائية و تودعها مبطرح غير مراقب 
األحياء  سكان  على  وكذلك  العمال/ات  وسامة  صحة  على  سلبا  يؤثر  مما 

املجاورة للمطرح.

كلفة اجتماعية باهظة.
وأدوات  )مابس  وقائية  ووسائل  صحية  مرافق  غياب  إلــى  فباإلضافة 
15 من دفتر التحمات، والتي تفرض على املفوض  ومعقمات( وخافا للمادة 
تدلي  ال  الشركة  هــذه  فــإن  والعمال  باملستخدمني  خــاص  نظام  وضــع  إليه 
للمراقبني بوثائق تتضمن معلومات خاصة عن أجور العمال/ات و املستخدمني 
ألي  غياب  يف  كله  هذا  يحدث  و  لهم.  أساسي  قانون  أوراقها  ضمن  يوجد  وال 
املفوض  يلزم  الذي  اإلجراء  هو  و  )البلدية(  املفِوض  طرف  من  رقابي  إجراء 
إليه بالتزام القوانني الشغلية املنصوص عليها يف العقد و يف دفتر التحمات، 
وساعات  جهدهم/ن  من  املكشوف  التواطؤ  هذا  فاتورة  العمال/ات  يدفع  إذ 
مخالفة  وضعيفة  زهيدة  وبأجور  الوبائية  املخاطر  كل  وسط  الطوال  العمل 
لتلك املتفق عليها، حيث وجد العمال أنفسهم يشتغلون حلساب شركة أخرى 

بالوساطة غير تلك التي أمضت العقد مع البلدية. فما بني 2015 و 2018 تغير 
اسم الشركة املناولة 5 مرات، و تراجع عدد العمال من 225 إلى 100 وبأجور ال 
تتجاوز 2000 درهم، و كانت الشركة التزمت بدفع ما بني 3400 3480درهم 
لكل عامل. أما عقود الشغل فكلها عبارة عن عقود جتريبية ال تتجاوز 6 أشهر، 
العامل  كون  رغم  »اختبار«  صفة  على  التنصيص  يتم  للعقد  جتديد  كل  ويف 
خضع ملرات من قبل لفترة اختبار و هذا مخالف للمادة 16 من مدونة الشغل. 
هذا كله ينضاف إليه احلرمان من التعويض عن العطل الدينية و األخرى - إن 
وجدت- و املنع و احلرمان من العمل النقابي و االحتجاج حتت طائلة التسريح، 

وال يعرف العمال حتى الشركة املشغلة يف حالة الرغبة يف اللجوء للقضاء.

عمال النظافة بتطوان

مصحوبا  مفتوحا  إضرابا  بتطوان  ميكومار  بشركة  النظافة  عمال  خاض 
باعتصام داخل املرفأ التابع للشركة التي تدبر قطاع النظافة مبدينة تطوان 
. و قد جلأ العمال إلى هذا الساح النضالي بعد أن أغلقت  يف وجههم جميع 
تدبير  بصفقة   2012 ماي   7 بتاريخ  فــازت  التي  الشركة  طرف  من  األبــواب 
تابعة  الشركة  هده  .ان  التحمات  دفتر  بتنفيد  التزامها   وعدم  القطاع  هذا 
 « املسمى  إدارتها  مجلس  يترأس  و  صهيون(  )ريــاض  صوماجيك  ملجموعة 
فازت  أخطبوطية  شركة  هي  و  صهيون«.  رياض  ابن  صهيون«  رياض  ميشيل 
و  القناطر  يف   , الكبرى  العمومية  األشغال  يف  املغربية  بالدولة  صفقات  بعدة 
وقد  غينيا.  يف  خاصة  إفريقيا  يف  امتدادات  لها  و  العمومية̜  التهيئة  و  املوانئ 
نالت صفقات مع اجلماعات احمللية يف تزويدها باحلاويات ثم قامت بتوسيع 

نشاطها للتدبير املفوض.

تتذرع الشركة بعدم حصولها على مستحقاتها من طرف املجلس اجلماعي 
الذي يسير مدينة تطوان و يترأسه البيجداوي ايداعمر الذي يتهمه العمال 
شد  أطار  يف  الشركة  مع  حسابه  تصفية  أجل  من  ضغط  كورقة  باستغالهم 
إلبرام  الفرصة  له  لتتاح  االنتخابات  قبل  معها  العقد  فسخ  أجل  من  احلبل 
استفهام  عامات  و  تساؤالت  عدة  يطرح  مما  أخرى̜  شركة  مع  أخرى  صفقة 
.ويف هذا اإلطار كان العمال ضحية لهذه املناوشة  مما دفعهم لانتفاض على 
الشركة و املجلس البلدي من أجل حقهم يف سداد مستحقات التغطية الصحية 
التي تخصم من أجورهم دون التصريح بهم لدى الصندوق  الوطني للضمان 
االجتماعي̜ و يعتبرونها جرمية و سرقة موصوفة من طرف الشركة للعمال و 
أسرهم . و للمزيد من الضغط أوقفت  التسبيق املادي الذي كان ساري املفعول 
15 يوم ملدة طويلة مما دفع العمال لرفع شعار التحدي » ما ال يأتي  على كل 
السلطات احمللية  أن استطاعوا إجبار  إلى  النضال«̜  بالنضال يأتي باملزيد من 
على التدخل على اخلط والضغط على الشركة و املجلس البلدي خصوصا  بعد 
أن حتولت مدينة تطوان مطرح نفايات مما أثار سخط السكان وامتعاضهم و 
تضامنهم مع العمال حيث كانوا على استعداد لرمي أزبالهم بباب بلدية األزهر 
ووسط املدينة و حتى ال تصل الوضعية ملا ال يحمد عقباه استنفرت السلطات 
احمللية بأمر من عامل املدينة و ضغطت من أجل حتقيق مطالب العمال. وبهذه 
املناسبة فإننا يف النهج الدميوقراطي نحيي العمال على صمودهم و نضالهم 

لتحقيق ملفهم املطلبي.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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- عمال النظافة بتاوريرت

النظافة  عمال  مسيرة  وقمع  بحصار  املخزنية  القمع  قوات  قامت 
املغربي  االحتــاد  ــواء  ل حتــت  املنضوين  بــتــاوريــرت   « »اوزون  بشركة  
جماعة  مقر  أمام  من   2021 مارس   18 بتاريخ  انطاقاتها  مبجرد  للشغل 

تاوريرت.

مرددين  والقمع  احلصار  رغم  املسيرة  مواصلة  على  العمال  أصر  وقد 
فتح  وأساسا   مطالبهم  وتعكس  واحلصار  القمع  تدين  قوية  شعارات 
للعمال  املشروعة  للمطالب  الفورية  واالستجابة  ومسؤول  جدي  حوار 
بأثر  أجورهم  بتصحيح   2019 أكتوبر   31 محضر  مقتضيات  وتنفيذ 

للراغبني  اإلدارية  الشواهد  وإعطاء  التحمات  دفتر  وتنفيذ   رجعي 
وسائل  وتوفير  الشغل  بــحــوادث  والتصريح  التامني  يف  ــق  واحل فيها 
يف  الشغل  مفتشية  دور  وتفعيل  والوقاية  والصحة  العمل  ــروط  وش

للعمال. واالجتماعية  الشغلية  احلقوق  وحماية  ضمان 

- تطورات ملف ضحااي فاجعة طنجة 

البيان   2021 فبراير   8 يف  طنجة  فاجعة  ضحايا  عائات  أصدرت        
العام.  للراي  التالي 

                       نداء عائالت ضحااي فاجعة طنجة    

ضحايا  والعمال  العامات  عــائــات  مــن  مجموعة  نحن  اجتمعنا 
مدينة  هــزت  التي  للفاجعة  األربعينية  الــذكــرى  يف  طنجة  فاجعة 
 2021 فبراير   8 يوم  والدولي  الوطني  العام  الرأي  واستنكرها  طنجة 
عنها  ونتج  للنسيج  ملعمل  السفلي  الطابق  األمطار  سيول  غمرت  عندما 
حول  ونقاش  الضحايا  أرواح  على  الترحم  وبعد  وعامل.  عاملة   28 وفاة 
حوالي  تشغل  كانت  صناعية  وحــدة  يف  وقعت  التي  الفاجعة  ظــروف 
السامة  شــروط  أدنــى  توفر  دون  عديدة  سنوات  وعاملة  عامل   150

هذه  االستغال  ظروف  يف  بالعمل  وبناتنا  أبناؤنا  قبل  وقد  والصحة. 
أصابتهم  حتى  املعوزة  عائاتهم  إعالة  أجل  من  مضطرين  الاإنسانية 

فلذات  مــن  العائات  وحــرمــت  أرواحــهــم  خطفت  التي  الفاجعة  تلك 
وال  الدولة  تقم  ولم  يوما  أربعني  مرت  قد  وها  رزقها.  ومصدر  أكبادها 
العائات  لهذه  مادي  أو  معنوي  دعم  أي  بتقدمي  املسؤولة  املؤسسات 

 . مة ملكلو ا

ييل: ما  نعلن  فإننا  عليه  وبناءا 

وحتديد  الفاجعة  يف  للتحقيق  مستقلة  جلنة  بتشكيل  مطالبتنا   -  1

ومحاسبتهم. عنها  املسؤولني 

الضحايا. لعائات  مستعجل  دعم  بتقدمي  مطالبتنا   -  2

الضحايا. لعائات  ونفسية  طبية  مواكبة  تقدمي   -  3

كحق  الصحية  والتغـطية  االجتماعي  الضمان  بتوفير  مطالبتنا   -  4

الضحايا. لعائات 

احلادث  أثناء  فقدت  التي  الشخصية  الضحايا  أغــراض  إرجــاع   -  5

عائاتهم. إلى 

واملجتمع  والدميقراطية  احلية  القوى  جميع  إلى  نداء  نوجه  كما 
الضحايا. لعائات  والدعم  التضامن  لتقدمي  والدولي  الوطني  املدني 

2 0 2 1 س  ر مــا  2 1 يف  طــنــجــة 
عمال/ات رشكة جمياكوف بطنجة

العاملة  الطبقة  تعيشها  التي  املتتالية  الفواجع  من  أخرى  فاجعة 
صور  أبشع  يف  العبودية  قوانني  تسود  حيث  النسيج  بقطاع  وخاصة 
عامات  عاشها  التي  الفاجعة  فبعد  حقوق.  أدنــى  بــدون  االستغال 
وشهيد  شهيدة   29 من  ازيد  ضحيتها  راح  الذي  للنسيج  مصنع  وعمال 
 )) السري   (( املصنع  مكان  عن  بعيدا  وغير  املــايض  فبراير  شهر  يف 
التي  اإلنتاجية  الوحدات  من  العديد  تنتشر  الفاجعة  يف  وقعت  الذي 
مرآب  أو  محل  صاحب  يعمد  بحيث  املراقبة  ونظام  للقانون  تخضع  ال 
صناعية  وحــدة  إلــى  محله  حتويل  إلــى  الكــاب«(  او  ــراج  »ك )جتــاري، 
مقاوالت  مع  تتعامل  الصحية  و  القانونية  للشروط  غالبا  تخضع  ال 
سكني  حي  فوسط  عاملية.  ملركات  األولية  املواد  على  لتحصل  صناعية 
النسيج  قطاع  يف  تشتغل  التي  جيماكوف  شركة  توجد   ) بنديبان  )حي 
االستغال  من  سنة   21 من  ألزيــد  وعامل  عاملة   70 من  اكتر  وتشغل 
والعمال  العامات  لتجد  مراقبة  أي  عــن  وبعيدا  حقوق  أي  ــدون  وب
يف  الباطرون  ومتاطل  جماعي  تسريح  ضحية  األخير  يف  أنفسهن/م 
هدا  وأمام   .2020 لسنة  السنوية  العطلة  من  مستحقاتهن/م  تسديد 
إلى  بالذهاب  لهم  الباطرون  ومطالبة  العمل  عن  والتوقف  التماطل 
سداد  من  يتملص  لكي  شركته  إفاس  إلعان  منه   محاول  يف  احملكمة 
وقفة  تنظيم  إلى  العمال  جلأ  والعمال  العامات  جلأت  مستحقاتهم/ن 
 2021 مــارس   30 بتاريخ  تطوان  طنجة  واليــة  مقر  أمــام  احتجاجية 
للسلطات  املسؤولية  حتميل  وكــدا  وضعيتهم/ن  إلــى  االنتباه  للفت 

إنصافهم/.  اجل  من  للتدخل  الوصية 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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القنيطرة:  -

دلفي  سريفيس«  »ابتيف  رشكة  لعمال/ات  النقايب  املكتب  أتسيس  مت   

17-03-2021 بتاريخ   املغريب للشغل  إطار االتحاد  سابقا يف 

»ابتيف  شركة  ومستخدمي  لعمال  احمللي  النقابي  املكتب  أعضاء  الئحة 
فيس سير

دليصة  الدين  عز   : العام  -الكاتب 

1 : كوثر لبطم  -انئبة ك ع 

2 : محمد ريض عرمي -انئب ك ع 

: -الشفقي عبد االله املال  امني 

الحنوين  : سلمي  املال  -انئبة امني 

خديجة  -البدوي   : املقررة 

: كعبودي يوسف  املقررة  -انئب 

: -مصاض ربيع   1 املستشار 

الرحمن عبد  -الجاوي   :  2 املستشار 

شغل  حادثة  ضحية  القدمريي  خالد  العامل  حالة   -

البناء  ورش  يف  خطيرة  شغل  حلادثة  القدميري  خالد  العامل  تعرض 
 2017 أكتوبر   18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  ملكانسة  بحي  فيه  يشتغل  الذي 
اد سقط عليه باب حديدي من حجم كبير أصيب على اثر دلك بكسور يف 
احلركة  على  قادر  وغير  الفراش  طريح  جعلته  جسمه  من  عديدة  أنحاء 
حلد الساعة .بل ودخل يف غيبوبة ملدة طويلة.كل هدا  يف غياب التغطية 

واالجتماعية. الصحية 

زوجته  من  واملكونة  الباطرونا  جشع  ضحية  العامل  هدا  أسرة  وتعيش 
توفير  على  قادرة  وغير  وبؤس  فقر  من  مأساوية  أوضاع  يف  أبناء  وأربعة 
ملفه  زال  للزوج.وما  والعاج  األدوية  بتوفير  بالك  فما  احلياة  ضروريات 
بحكم  للضحية  بالنسبة  استعجاليته  من  بالرغم  باحملكمة  مكانه  يراوح 

العاج. ملصاريف  امللحة  احلاجة 

مع  املخزنية  والسلطات  الشغل  ومندوبية  القضاء  يتواطأ  وهكذا 
شروط  وفــرض  العاملة  الطبقة  ومكتسبات  حقوق  ضرب  يف  الباطرونا 
وصحتها  حياتها  حساب  على  دلك  كان  وان  حتى  عليها  رهيبة  استغال 

الباطرونا هو األرباح قبل األرواح.   مادام هدف وشعار 

بتازة فوغال  حافالت  رشكة  -عمال 

جــراء  مــن  مــزريــة  أوضــاعــا  بــتــازة  فــوغــال  النقل  شركة  عمال  يعاني 
وضرب  الشركة  إدارة  طــرف  من  له  يتعرضون  الــذي  املكثف  االستغال 
النقابي. االنتماء  بسبب  منهم  واالنتقام  عليهم  والتضييق  مكتسباتهم 
العاملني محمد لطرش واحلسني  ويف هدا اإلطار أقدمت اإلدارة على طرد 
أشهر  أربعة  مند  للشغل  الدميقراطية  للكنفدرالية  املنتميني  اإلدريسي 
العمل. إلى  العودة  يف  بحقهما  مطالبني  مفتوح  اعتصام  يف  دخا  واللذين 

وإدارة  ش-  د  النقابي-ك  املكتب  بني  مفاوضات  هناك  كانت  انه  ويذكر 
الشركة حتت إشراف السلطة احمللية واإلقليمية ومندوبية الشغل إليجاد 

الشركة إدارة  لكن  العمال  حلول ألوضاع 

للتفاعل  اإلرادة  وغياب  للعمال  الكبير  عداءها  مظهرة  كعادتها  تعنتت 
برنامج  تسطير  إلى  النقابي  باملكتب  دفع  العمال.مما  مطالب  مع  االيجابي 
الشركة يوم  إدارة  أمام  أوالها   الوقفات ستكون  نضالي يتضمن سلسلة من 

.2021 31 مارس  األربعاء 
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األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية

الكفاحية  ادواتهم  صنعوا  وحقوقيني  سياسيني  مناضلني  مع  تضامنا   
الئق   سكن  يف  مطالبهم  عن  والــدفــاع  حقوقهم  نيل  اجــل  من  الذاتية 
سلسلة  مــن  االولـــى  احللقة  االشــكــال.وســتــكــون  وبــكــل  جماعي  بشكل 

 : عنوان  حتت  السبع  بعني  فكيك  دوار  حول  النضالية  التجارب 

سيدي  اىل  االرتحال  اىل  االكواخ  سكن  من  السبع  بعني  فكييك  »دوار 

 « حجاج 

وانساني  الئق  سكن  يف  احلق  اجل  من  النضال  جتربة  ارتبطت  لقد 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  بفرعي  بعاقتهم  فكيكي  دوار  ساكنة  لدى 
خاصة  سكن  للجنة  وبتكوينهم  البيضاء  والــدار  بالبرنوصي  االنسان 
االول  يف  املوضوع  كان  حيث  بوشعيب  نوري  الرفيق  منسقها  مبطلبهم 
ضبابيا  الوضع  كان  حيث  عائلة   84 تتهدد  باالفراغ  احكام  عن  عبارة 
األحكام  تناسل  بسبب  ساخن  صفيح  فوق  ويعيشون  للسكان   بالنسبة 

السلطات. لدى  جدي  مخاطب  وغياب 

 : فيه  جاء  تصريح  يف  املوضوع  على  نوري  الرفيق  علق  وقد 
ولم  إحصائها  يتم  لم  فكيك  دوار  يف  تعيش  األســر  عشرات  هناك 
أي  يقوم  أن  يكفي  الصفيح،  دور  حملاربة  سكني  مشروع  أي  من  تستفد 
لدرجة  كارثيا  وضعا  يعيشون  الناس  ليجد  الدور  لهذا  بزيارة  مسؤول 

موجودة. غير  املراحيض  حتى  أنه 

املوجود  الكريان  هذا  مبوضوع  اهتماما  انــذاك  الصحافة  وقداولت 
فيات  االمــريــن«بــني  يعيشون  وســكــانــه  راقــيــة  ومــســاكــن  فــيــات  بــني 
يتراءى  االقتصادية  باملدينة  السبع  بعني  أوسلي  تزي  بشارع  فخمة 
وكأن  األزرق  باللون  مطلية  حديدية  وبواية  سور  وراء  الفكيكي  دوار 
معالم  إخفاء  اإلسمنتي  السور  هذا  بناء  وراء  من  يحاولون  املسؤولني 
املغربية  االحداث  املنسي.«تنشر  الدوار  هذا  سكان  يعيشه  الذي  البؤس 

2012 يف اواخر 

»نحن  الصحيفة  لــذات  بوشعيب  الــنــوري  يؤكدالرفيق  ذلــك  وعــن 
غياب  احلياة..  شروط  أبسط  به  تغيب  التي  الدوار  هذا  وسط  منسيون 
لوضع  يضطرون  ــدوار  ال فسكان  مراحيض،  وجــود  وعــدم  احلــار،  ــواد  ال
أرض  يف  ذلك  بعد  ورميها  باستيكية،  أكياس  يف  الشخصية  حاجاتهم 

خاء«.

الدوار  هذا  يف   « تقول  حيث  بالدوار،  تقطن  امرأة  أكدته  الشيء  نفس 
يضطرون  الدوار  سكان  شخصا..أغلب   490 من  وأزيد  أسرة  سبعني  تعيش 
أماكن  بيونهم  داخل  وضعوا  واآلخــرون  باستيكية  أكياس  يف  للتغوط 
من  النوع  ذلك  لوضع  حفر  األمر  حقيقة  يف  هي  ولكن  مبراحيض  أشبه 

احلاجيات«.

 « مسترسلة  لتضيف  أطفال  ألربعة  أم  خدوج  تقول  منسيون«  »نحن 
احلرارة،   من  حتمي  ال  كما  البرد  من  تقي  ال  آدمية،  جحورا  تشبه  الغرف 
عليها،  القضاء  يف  املبيدات  تنفع  ال  مكان  كل  يف  واحلــشــرات  الفئران 
الصيف،  فصل  يف  املرتفعة  احلــرارة  من  نخاف  كما  األمطار  من  نخاف 
من  القادمة  املياه  منافذ  سد  يف  الليل  أو  النهار  نقضي  جتعلنا  فاألمطار 
تسبب  مفرطة  حرارة  وسط  اليوم  نقضي  الصيف  فصل  ويف  الشارع  أعالي 

مرة«. من  أكثر  النيران  إشعال  يف 

جلنة  اطار  يف  واحتجاجات  نضاالت  عدة  السكان  هؤالء  خاض  وقد 
السبع  بعني  للسكن  احمللية  اللجنة  اطــار  ويف  البيضاء  بالدار  السكن 
حجاج  بسيدي  ارضيى  بقع  من  االستفادة  عن  هذه  نضاالتهم  ولتسفر 
يختلف  سكن  من  استفادة  عاد  افراغا  االمر  كان  ان  وبعد  مديونة  باقليم 

عليه. كانوا  عما  مواصفاته  يف 
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 تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
منظمة الصحة العاملية يقدم تقرير عن أصل فريوس كوروان

ينتقد  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس 
افتقار الصني إلى الوصول إلى البيانات كما دعا إلى إجراء حتقيق يف فرضية 
الصحة  منظمة  تقرير  اعتبره  وقد   ، صيني  مختبر  من  الفيروس  تسرب 

للغاية«. »مستبعًدا  العاملية 

و كما هو متوقع ، فإن تقرير منظمة الصحة العاملية )WHO( حول أصول 
 2.79 Covid-19 ، ال يلقي أي ضوء على مصدر هذا الوباء ، الذي تسبب يف 
مليون حالة وفاة على األقل حول العالم. انتقد املدير العام ملنظمة الصحة 

العاملية عدم الوصول إلى البيانات األولية التي أذنت بها السلطات الصينية.

وأشار إلى أن اخلبراء الدوليني »شاركوا صعوباتهم يف الوصول إلى البيانات 
اخلام« أثناء وجودهم يف الصني - وهو انتقاد علني نادر لكيفية تعامل بكني 
اخلبراء  أن  أيًضا  اخلبراء  من  العديد  يعتقد  املشترك.  التحقيق  هذا  مع 
الفسحة  من  يكفي  ما  لديهم  يكن  لم  أسابيع  أربعة  ملدة  ووهان  زاروا  الذين 
العشرة اخلبراء على وجه اخلصوص يف  للعمل بحرية. كان تعيني احملققني 
قد  الصني  كانت  العاملية.  الصحة  ومنظمة  بكني  بني  املكثفة  املفاوضات  قلب 

حصلت على استمالة العلماء املعنيني وتقييد مجال املناورة لديهم.

تستند  أن  »آمــل  قــائــًا:  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  ــاف  وأض
وأسرع«.  أوسع  نطاق  على  البيانات  تبادل  إلى  اجلديدة  التعاونية  الدراسات 
أراد رئيس وفد اخلبراء الدوليني ، بيتر بن مبارك ، التقليل من أهمية األمر 
يف مؤمتر صحفي ، قائًا إنه يف الصني كما يف أي مكان آخر ، ال ميكن مشاركة 

بعض البيانات ألسباب تتعلق باخلصوصية.

يتم   ، جديد  حتقيق  إجراء  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  دعا  كما 
إجراؤه مع خبراء متخصصني ، يف فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر 
يف الصني. لكن التقرير ذكر أن مثل هذا التسريب »غير مرجح للغاية«. وقال 
رمبا   ، التحقيق  من  مزيًدا  األمر  »يتطلب  غيبريسوس:  أدهانوم  تيدروس 

مبهام جديدة ، مع خبراء متخصصني أنا مستعد لنشرهم«.

مهمة  بداية  التقرير  »هذا   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  وقال 
من  البحث.  من  ملزيد  الطريق  ميهد  مما   ، كلمة«  آخر  ليس  لكنه   ، للغاية 
»يف  ولكن  املفيدة«  األولى  »اخلطوة  بـ  أيًضا  األوروبي  االحتاد  رحب   ، جانبه 
الوقت الذي يأسف فيه للتأخر يف بدء التحقيق ، والتأخير يف نشر اخلبراء 
إلى  تاريخها  يعود  التي  والبيانات«  العينات  توافر  ومحدودية  الصني[  ]يف 

بدايات الوباء.

ومع ذلك ، يصر السبعة والعشرون على »احلاجة إلى مزيد من التحقيقات 
لدراسة أصول الفيروس وكيف شق طريقه إلى البشر«. وتابعوا: »هذا يتطلب 
البيانات  وجميع   ، املناسبة  األماكن  جميع  إلى  املناسب  الوقت  يف  الوصول 
البشرية واحليوانية والبيئية املتاحة« ، مبا يف ذلك ما يتعلق بـ »أول حاالت 

.»Covid-19 مت اكتشافها لـ

يف أعقاب أوروبا ، أعربت الواليات املتحدة وثاث عشرة دولة عن »مخاوف 
 SARS-CoV-2 فيروس  أصل  حول  الدوليني  اخلبراء  دراسة  أن  من  مشتركة 
األصلية  البيانات  إلى  كامل  وصول  لديها  يكن  ولم  كبير  بشكل  تأخرت  قد 
املتحدة  اململكة  ذلــك  يف  مبا   ، األمريكية  احلكومة  تقول  كما   ،« وعينات 

وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدمنارك والنرويج.

من   Pfizer-BioNTech رشكة  تزيد   : كوروان  فريوس  لقاح 
2021 توقعات اإلنتاج بنسبة ٪25 لعام 

حملة  أن  ويبدو  ــا  أوروب إلى  الثالثة  املوجة  وصــول  مع   - كورونافيروس 
Pfizer- مختبر  أعلن   ، الصحية  األزمـــة  إلنــهــاء  املفتاح  هــي  التطعيم 
متوقًعا.  كان  مما  أكثر  لقاحات  إنتاج  على  قــادًرا  سيكون  أنه   BioNTech
العاملية. أعلن املختبر  اللقاح يكافح لتلبية االحتياجات  إنتاج  حيث ال يزال 
من  جرعة  مليار   2.5 إلى  يصل  ما  تصنيع  يعتزم  أنه   ،  BioNTech األملاني 
 25٪ بنسبة  أي   ، األمريكية   Pfizer شركة  مع   2021 عام  يف  املطّور  لقاحه 

أكثر مما أعلن يف البداية.

عمليات  »بتحسني  تسمح  أن  شأنها  من  التي  الزيادة  أن  الشركة  توضح 
اإلنتاج« و »توسيع شبكة اإلنتاج« ، فضًا عن اإلذن بسحب ست جرعات من 
جديد  إنتاج  موقع  إلى  انتقال  بشأن  املوافقة   على  حصل  أنه  الزجاجة.كما 
 250 بإنتاج  السعة  يف  الزيادة  لدعم  ذلك  و  )جنوب(  ماربورغ  يف   ، أملانيا  يف 
مليون جرعة متوقعة يف النصف األول من العام ، لتصل يف النهاية إلى مليار 

جرعة يف السنة.

من  كيلومتر   100 حوالي  بعد  على  يقع  املصنع  هذا  أن  اإلشــارة  جتذر  و 
 ، أوروبا  يف   BioNTech / Pfizer لقاح  إنتاج  مركز  ثاني  وهو   ، فرانكفورت 
األمريكي  األملاني  التحالف  لدى  بلجيكا.  يف   Puurs مصنع  إلى  باإلضافة 

أيًضا ثاثة مواقع إنتاج يف الواليات املتحدة.

لقاح  أول  كان  الذي   ، اللقاح  املتغيرات  على  يعمل  املختبر  أن  إلى  إضافة 
»أكثر من  يف  اآلن  ُيدار   ، األوروبي  املتحدة واالحتاد  الواليات  يف  مرخص به 
65 دولة ومنطقة« ، وفًقا ألوجور شاهني ، الرئيس واملؤسس املشارك لشركة 

SME ومقرها ماينز. 

 Covid-19 وأوضح: »إننا نشهد بالفعل العامات األولى النخفاض حاالت
والوفيات يف العديد من البلدان« ، مضيًفا أن املختبر يعمل اآلن على متغيرات 

إكلينيكية إضافية. وجتارب 

»هرني  متغري   ، جديد  متغري  عىل  التعرف  مت   : كوروان  فريوس 
موندور«

مستشفى  يف  حتديده  مت  الذي   ، البديل  هذا  فإن  ُنشرت   لدراسة  وفًقا 
جتعله  التي  الطفرات  من  العديد  يحمل   ،  Créteil يف   ،  Henri Mondor

أكثر قابلية لانتقال ، ورمبا أكثر مقاومة.
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يسمى  ما  هناك   : كالتالي  املتغيرات  تصنيف  يتم  املتغيرات  عائلة  يف 
هناك  والبرازيلية.  إفريقيا  وجنوب  اإلجنليزية  مثل  »املقلقة«  املتغيرات 
وجدت   ، األلزاسي   ، األصغر  أو   ، بريتون  مثل   ، املراقبة«  »حتت  متغيرات 
هناك  ثم  للغاية.  صعبة  تبدو  ال  والتي   ، ستراسبورغ  جامعة  مستشفى  يف 
املتغيرات »املثيرة لاهتمام« ، مثل تلك التي مت اكتشافها قبل أسابيع قليلة 
ولكنها   ، بعد  للغاية  مقلقة  ليست  كريتيل.  يف  موندور  هنري  مستشفى  يف 

حتمل طفرات ملحوظة بشكل كاٍف ليتم متابعتها عن كثب.

كجزء   ، فبراير  أوائل  يف  البديل  هذا   Henri Mondor مستشفى  حدد 
من تسلسل مجموعة من أربعة أشخاص مت اكتشافهم يف إحدى مؤسساتها. 
منها  سبعة  توجد  طفرة.   18 يحمل  موندور«  »هنري  باسم  املعروف  البديل 
قابلية  أكثر  يكون  قد  البديل  هذا  أن  إلى  وتشير  »سبايك«  بروتني  على 
عالم  بولوتسكي  ميشيل  جان  البروفيسور  مقاومة.  أكثر  ورمبا  لانتقال 
طفرتني  حددنا  »لقد   : صرح  حيث  املتغير  حدد  من  هو  وفريقه   ، فيروسات 
انتقال  أنها مرتبطة بتحسني  والتي يبدو   ،  501Y مثيرتني لاهتمام: طفرة 
الفيروس. وطفرة أخرى يف املوضع. 452 ، والذي مت اقتراحه لتقليل القابلية 

لتأثير التطعيم ».

املتوسط.  من  خطورة  أكثر  املتغير  هذا  مع  احملددة  احلاالت  أن  يبدو  ال 
على  تقتصر  ال  أنها  هو  القلق  يثير  ما 
األربــع  احلــاالت  بعد  فرانس.  دو  إيــل 
األولى من كريتيل ، كان هناك حوالي 
، يف دوردوني  ثاثني حالة يف اجلنوب 
، يف بونتيفي. ثم وصل العدد إلى 190 
يتوافق   ، مارس  شهر  بداية  يف  حالة. 
ما  مع  فرنسا  يف  اجلديد  الشكل  هذا 
يقرب من ٪2 من امللوثات ، مقابل 63٪ 
جلنوب   5.3٪ و   ، اإلجنليزي  للمتغير 

٪0.1 للبرازيل.  إفريقيا و 

ــم يف املــتــغــيــر هـــو مــعــرفــة  ــه مـــا ي
ديناميكياته. ما إذا كان سيأخذ مكانه 
املتغيرات  تولي  مع  ببطء  يختفي  أو 
البحث  ويجري  املسؤولية.  ــرى  األخ

أي  إلى  لتحديد  اخلصوص  وجه  على   ، موندور  هنري  مستشفى  يف  بالفعل 
إذا كان يحتاج  ، مبعنى آخر  أكثر مقاومة للتطعيم  املتغير  مدى سيكون هذا 
األجسام  من  جًدا  عاٍل  تركيز  إلى   ، املثال  سبيل  على  إفريقيا  جنوب  مثل   ،

املضادة ليتم حتييدها.

فريوس كوروان : مت اكتشاف متفري جديد  يعرف ب »األلزايس«

يف فرنسا ، بعد متغير بريتون ، مت التعرف على سالة جديدة من فيروس 
التاجي  الفيروس  وباء  يشهد  حيث  األلزاسي.  البديل  هو  املرة  هذه  كورونا. 
من  املزيد  انتشار  إلى  التسارع  هذا  يرجع  فرنسا.  أنحاء  جميع  يف  انتعاًشا 
املتغيرات القابلة لانتقال من فيروس كورونا ، وال سيما البديل اإلجنليزي 

الذي أصبح سائًدا يف الباد. 

جديدة  ساالت  بظهور  يتعلق  فيما  مطلوبة  اليقظة   ، ذلك  غضون  يف 
، بعد متغير بريتون ، مت اكتشاف ثانية هذه  يوجد منها اآلالف. يف فرنسا 
املرة يف شرق الباد. هذا هو البديل األلزاسي. يكشف األلزاس عن اكتشاف 
Grand- ARS يف منطقة  أيًضا  الذي سيحذر  مستشفى جامعة ستراسبورغ 

.Est

البوليميراز  تفاعل  اختبارات  يف  منهجية  سلبية  عامة  ماحظة  بعد 
إنزمي  على  طفرة  »يحمل  متغيًرا  كان  أنه  إلى  املستشفى  خلص   ، املتسلسل 
حالة   4000 اكتشاف  مت  الفيروس«.  تكاثر  يف  يشارك  الذي   ، البوليميراز   ،
من هذا املتغير حتى اآلن. ولكن هل هذا البديل أكثر قابلية لانتقال وقاتًا 

ومقاوًما للقاحات؟ يف الوقت احلالي ال شيء يثبت ذلك.

مراكز مكافحة األمراض والوقاية مهنا )CDC( : تقلل لقاحات 
اإلصابة  خطر  من  كبري  بشكل   )RNA( الرييب  النووي  الحمض 

بفريوس كوروان

يف  التسبب  مخاطر  من  للحد  كورونا  فيروس  ضد  لقاحات  تصميم  مت 
أشكال حادة من املرض. اشتبه العلماء يف أنهم يقللون أيًضا من خطر اإلصابة 
 )CDC( بالعدوى. تشير نتائج دراسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

.Moderna و Pfizer يف هذا االجتاه إلى لقاحي

 messenger( استخدام  من   Moderna و   Pfizer شركتا  متكنت  حيث 
قياسي.  وقت  يف   Covid-19 لـ  وآمن  فعال  لقاح  لتطوير   RNAs )mRNAs
واألمان  الفعالية  حيث  من  متاًما  مقارنتهما  ميكن  اللتان   ، الصيغتان  كانت 
قدرة  السريرية  التجارب  أظهرت  بينما  أوروبـــا.  يف  إعطاؤه  مت  من  أول   ،
األشكال  منع  على  اللقاحات  هــذه 
لم  أنها  إال   ،  Covid-19 لـ  العرضية 
غير  األشكال  على  تأثيرها  تختبر 
خطر  وعــلــى  ــراض  ــأع ب املصحوبة 
العدوى. وفًقا لدراسة أجرتها مراكز 
والوقاية  ــراض  األم على  السيطرة 
حــاالت  عــدد  فــإن   ،  )CDC( منها 
اإلصابة بفيروس كورونا لكل 1000 
يف  كبير  بشكل  ينخفض    شــخــص 
 ، تطعيمهم  مت  الــذيــن  األشــخــاص 

حتى بعد جرعة واحدة فقط.

بشكل   MRNA لــقــاحــات  تقلل 
كبير من خطر اإلصابة بالعدوى

 13 و   2020 ديــســمــبــر   14 ــني  ب
مارس 2021 ويف ثماني مدن يف عدة واليات أمريكية ، أجرى مركز السيطرة 
3950 شخًصا يعملون يف املجال الصحي  على األمراض )CDC( دراسته على 
مت   ، الفترة  هذه  خال  أبــًدا.  يصابوا  ولم   ، بالسكان  مباشر  اتصال  على  أو 
وتلقى   ، موديرنا  أو  فايزر  شركة  بلقاح  كامل  بشكل  شخًصا   2479 تطعيم 
477 جرعة واحدة فقط من االثنني ، ولم يتم تطعيم البقية. يف كل أسبوع 
 RT-PCR للمشاركني مجموعة )CDC( أرسل مركز السيطرة على األمراض ،

لاختبار ، بغض النظر عن حالة األعراض.

من  يقي   Moderna أو   Pfizer لقاحي  أن  إلى  الدراسة  هذه  نتائج  تشير 
، ولكن أيًضا  ، كما هو موضح يف التجارب السريرية  األشكال احلادة للمرض 
أي بعد خمسة عشر   ، بالكامل  تلقيحها  التي مت  املجموعة  العدوى. يف  ضد 
يف  شخص.   1000 لكل  إصابة   0.04 هناك  كان   ، الثانية  اجلرعة  من  يوًما 
اجلرعة  من  يوًما  عشر  خمسة  بعد  أي   ، جزئًيا  تلقيحها  مت  التي  املجموعة 
األولى ، كان هناك 0.19 إصابة لكل 1000 شخص. أخيًرا ، بني السكان غير 

امللقحني ، كان هناك 1.38 إصابة لكل 1000 شخص.

مبعنى آخر ، تظهر الدراسة أن اللقاحات تقلل خطر اإلصابة بنسبة 90٪ 
بعد جرعتني ، وبنسبة ٪80 بعد جرعة واحدة. وبالتالي فإن خطر اإلصابة 
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مصاًبا  املصاب  الشخص  يظل  أن  ميكن  لذلك  صفًرا.  ليس  ولكن   ، بكثير  أقل 
امللقح.  غير  الشخص  من  بكثير  أقل  اخلطر  هذا  لكن   ، التاجي  بالفيروس 

.Moderna و Pfizer الحظ أن هذا يتعلق فقط بلقاحات

مخيف  بشكل  ينترش  ــوروان  ك فــريوس   : العامل  حــول  جولة 
ويحصد أرواح الكثري من األشخاص

العالم منذ  أنحاء  2784276 شخًصا يف جميع  الوباء ما ال يقل عن  قتل 
نهاية  يف  املرض  ظهور  عن  الصني  يف  العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  أبلغ  أن 
رسمًيا  إصابة  حالة   127085080 من  أكثر  تشخيص  مت  و   ،  2019 ديسمبر 
منذ بداية الوباء. تتعافى الغالبية العظمى من املرضى ، لكن اجلزء الذي لم 

يتم تقييمه بشكل جيد يحتفظ باألعراض ألسابيع أو حتى شهور.

233 حالة شفاء يف  و  وفاة  9 حاالت  و  97 حالة إصابة جديدة   : املــغــرب 
ما  التي  احلاالت  وتبلغ   .2021 مارس   29 إلى   28 من  الفترة  خال  اململكة 
4302897 مغربيا ، حصل منهم  ، فيما مت تطعيم  3364 حالة  زالت نشطة 

3455603 على اجلرعة الثانية.

عدد  أن  إلــى  يشير  مما   ، الفرز  فحوصات  عــدد  عن  تعلن  ال   : ــر  ــزائـ اجلـ
اإلصابات أعلى بكثير من األرقام الرسمية. وأظهرت نتائج األربع والعشرين 

 110 ــة  ــيـ ــاضـ املـ ــة  ــاعـ 4 سـ و  جديدة  إصابة  حــاالت 
وبلغ  ــاة.  وف اإلصابة حــاالت  حــاالت  عدد 

ــروس  ــ ــ ــي ــ ــ ــف ــ ــ اجلزائر ب يف  كورونا 
اآلن  ــى  ــتـ حالة حـ  116.946

 3084 حالة وفاة.بينها 

تسجيل يف تونس  مت   :
حالة  إصابة جديدة 862 
 30 و  ــة وفــــاة ،  ــ ــال ــ ح

حالة  ــال و170  ــاء خـ ــ ــف ــ ش
ساعة   24 يوجد الــــ  املــاضــيــة. 

مــا  ــاد  ــ ــبـ ــ الـ 250565 يف  مجموعه 
يف  مبا   ، إصابة  وفــاة حالة  حــالــة   8735 ــك  ذل

شفاء  حالة   215365 من  منذ مارس 2020.وأكثر 

موريتانيا : سجلت 15 حالة إصابة جديدة ، ولم تسجل وفيات و 19 حالة 
بـ  إصابة  حالة   17771 الباد  يف  يوجد  املاضية.  ساعة   24 الـ  خال  تعايف 

Covid-19 ، مبا يف ذلك 17008 حاالت الشفاء و 448 حالة وفاة.

الواليات املتحدة : تعتبر الدولة األكثر تضررا من حيث الوفيات واحلاالت 
جامعة  إلحصاء  وفقا   ، حالة   30.262.380 من  وفاة  حالة   549.335 مع   ،
البرازيل  هي  تضررا  األكثر  البلدان   ، املتحدة  الواليات  بعد  هوبكنز.  جونز 
201.623 حالة  واملكسيك مع   ، 12534688 حالة  و  وفاة  312206 حالة  مع 
161843 حالة وفاة )12039644 حالة(  وفاة )2226550 حالة( والهند مع 

واململكة املتحدة مع 126592 حالة وفاة )43334042 حالة(.

التي  الدولة  التشيك هي  ، جمهورية  أيضا  البلدان األكثر تضررا  من بني 
لكل  وفاة  حالة   243 مع   ، لسكانها  بالنسبة  الوفيات  من  عدد  أكبر  لديها 
وبلجيكا   ،  )198( األسود  واجلبل   ،  )207( املجر  تليها   ، نسمة   100،000

)198( وسلوفينيا ) 193(.

 43.090.437 لـ  االثنني  يوم   945497 أوروبــا  يف  الوفيات  إجمالي  بلغ 
حالة   770.213 الكاريبي  البحر  ومنطقة  الاتينية  وأمــريــكــا   ، حالة 
وفاة  حالة   572208 وكندا  املتحدة  والواليات  حالة(   24471610( وفاة 

)31226.841 حالة( ، وآسيا 270416 حالة وفاة )17664018 حالة( والشرق 
األوسط 113023 حالة وفاة )6410030 حالة( ، أفريقيا 111937 حالة وفاة 

)4185480 حالة( ، وأوقيانوسيا 982 حالة وفاة )36668 حالة(.

حالة   49 يناهز  ما  اكتشاف   : الجزيئ  الحجر  تحت  الداخلة 
من األشخاص املصابني ابملتغري الربيطاين لفريوس كوروان 

قد  شخًصا   49 مجموعه  ما  أن  الداخلة   يف  احمللية  السلطات  أعلنت 
Covid-19 من قبل اخلدمات  لـ  ثبتت إصابتهم باملتغير البريطاني اجلديد 
SARS- البريطاني لفيروس  الطبية. و مت اكتشاف مصدر االصابة باملتغير 
49 حالة من بينهم عائات وكذلك مع  CoV-2 التاجي مع اكتشاف إجمالي 

طاب املدرسة الوطنية لألعمال واإلدارة ENCG و يتم حالًيا تنظيم عملية 
التي   والشركات  واملــدارس  واإلدارات  املصانع  جميع  يف  النطاق  واسع  مسح 
 ENCG تشتبه السلطات الصحية يف وجود حاالت إيجابية أخرى بني طاب
شددت   ، األخــرى  الفحوصات  نتائج  على  احلصول  انتظار  ويف  باملدينة. 
إلى  و  الرقابة على منافذ الدخول واخلروج من  الداخلة من  سلطات مدينة 

املدينة. 

كوفيد 19-: املغرب أوقف الرحالت الجوية إىل فرنسا وإسبانيا 
ابتداءا من الثالاثء 30 مارس 2021

انضمت فرنسا وإسبانيا إلى عشرات الدول التي علق املغرب معها الرحات 
آخر  إشعار  وحتى   2021 مارس   30 الثاثاء  من  اعتباًرا  أنه  حيث  اجلوية, 
أوقف املغرب الرحات اجلوية بني املغرب من جهة وفرنسا وإسبانيا من جهة 

أخرى. 

40 دولة أوقف  متت إضافة هذين البلدين إلى قائمة تضم ما يقرب من 
 :  Covid-19 لـ  اجلديدة  املتغيرات  بسبب  اجلوية  الرحات  معها  املغرب 
اسرتاليا   – الربازيل  الدمنارك-    – افريقيا  جنوب   - املتحدة  اململكة 
– نيوزيالندي – ايلندا – المنسا – الربتغال – السويد – التشيك – 
أوكرانيا – هولندا – سويرسا – تركيا – بلجيكا – ايطاليا –الجزائر 
الكويت  لبنان –  اليوانن –  الرنويج – فنلندا –  بولندا –  – مرص – 
– البوسنة والهرسك – األرجنتني – بوتسواان – كرواتيا الكامريون 
– موزمبيق – غاان – مايل – جمهورية الكونغو الدميقراطية – ليبيا 

غينيا كوانكري – فرنسا وإسبانيا.



9صوت العامل والكادحني 
العدد : 30   

 اخلميس  1  أبريل  2021 

أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
القمع  من  للزميد  الصحية  الطوارئ  حالة  استغالل    -  •

والحصار والتضييق عىل الحرايت

حبسا  اشهر  بثاثة  العمراني«  شفيق   « احلقوقي  الناشط  على  احلكم   -
نافدا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم.

بدمنات  جفى«  محمد   « الدميقراطي  النهج  مناضل  على  احلكم   -

على  تدوينة  بسبب  درهم   2000 قدرها  وغرامة  نافذا  حبسا  اشهر  بأربعة 
الفايسبوك تعبر عن راي سياسي.

- يف اطار التضييق على األنشطة السياسية واحلقوقية ، حركت النيابة 
للنهج  احمللية  الكتابة  عضو  متلوف«  »محمد  الرفيق  ضد  شكايات   6 العامة 
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  ورئيس  احملمدية  الدميقراطي 
ناهبي  مافيات  ضحايا  مع  وتضامنه  مساندته  إطار  يف  وذلك  ببنسليمان 

األراضي باملنطقة .

-   كعادته جند املخزن بلطجيته من اجل افشال وقمع الوقفة التضامنية 
طنجة  ومــنــاضــات  مناضلو  نظمها  التي   بالريف  احلـــراك  معتقلي  مــع 
السياسية  الهيات  وبعض  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لنداء  تلبية 
مت  اللذين  بالبلطجية  الساحة  ــراق  اغ مت  وهكذا   باملدينة  واجلمعوية 
الهجوم  بدا  الوقفة  انطلقت  ان  ،ومبجرد  املدينة  انحاء  كل  من  استقدامهم 
نقل  الى  مما  السلطات  اعني  امــام  وسحا   ركا   ، ضربا  املناضلني/ت   على 
تهشيم  بعد  املستعجات  الى  قاسمي  الدين  نور  الدميقراطي   النهج  مناضل 
عبد   « بطنجة  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  رئيس  واشباع  رأسه 
الدميقراطي«  للنهج  احمللية  اللجنة  وعضو  مكتبها  وعضو   « الرفاعي  املنعم 

حكيم نكتار«  ضربا ورفسا.

حقوق  عــىل  ــدا  ض العقارية  املافيات  يصون  املــخــزن   –  •
املواطنني  

25 مارس  - نظمت »ودادية واد الذهب« وقفة أمام عمالة احملمدية، يوم 
2021  وهو مشروع سكني  غالبية منخرطيه من رجال و نساء التعليم و من 

الكادحني والكادحات منذ اكثر من 30 سنة ، ضحايا التماطل يتساؤلون عن 
ارغام  أجل  ومن  املشروع  اجناز  دون  حالت  التي  االدارية  العراقيل  خلفيات 

اجلهات املعرقلة على تنزيل املشروع. 

األمالك  امللكرشكة  بضيعات  الزراعيات  العامالت  معاانة   -  3
الفالحية - عطور املغرب:

درجة  اقصى  الزراعيات  العامات  تعيش  اخلميسات  إقليم  باملعازيز 
العمل  من  والطرد  والتنكيل  الضرب  الى  جنسي،  حترش  فمن  االستغال 
املستشفى،  الى  التنقل  من  حترم  العمل  اثناء  مريضة  منهن  سقطت  ومن   ،
انهن  بحكم  ترهيبهن  ويتم  النقابي  العمل  يف  حقهن  ممارسة  من  مينعن  كما 

امللك. بضيعات 

4 – عامات وعمال النسيج ينظمون وقفة احتجاجية امام عمالة طنجة 

 20 اكثر من  ان  قضوا  70 عاملة وعامل بعد  2021 بتسريح  30 مارس   يوم 
سنة من العمل. 

5 - نضاالت الجمعية الوطنية لحملة الهشادات ابملغرب:

الشهادات  الوطنية حلملة  للجمعية   تالسينت  الزال اضراب عضوي فرع 
مع  توعوية   بحملة  القيام  الى  مناضليها  دفع  مما   ، قائما  باملغرب  املعطلني 
لقضاء  األسبوعي  السوق  يؤمون  الذين  املنطقة  وكادحي  الصغار  الفاحني 

املعيشية. احتياجاتهم 

ملناضلي  بالنسبة   مفتوحا  الطعام  عن  واالضــراب  االعتصام  الزال  كما 
اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب فرع فاس ويخوضه كل 

من » عزيز دحمان« ووعبد الوايف عقيل« 

6–منع الوقفات االحتجاجية تخليدا ليوم األرض 30 مارس 
 2021

والرفس  بالركل  التطبيع  ضد  احتجاجية  وقفة  متنع  الرباط  سلطات 
»ساحة  بازرو  تنظيمها  املزمع  الوقفة  منعت  كما   ، الرباط  العاصمة  وسط 
يوم  التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  طرف  من  فبراير«   20

بساحة  التطبيع   وضد  مارس   30 لتخليد  وقفة  تنظيم  ومنعت   مارس،   30

والقمع  العنف  اشكل  لكل  املناضلون  وتعرض   ، البيضاء  بالدار  املاريشال 
والترهيب.

7 – بلطجية املخزن يشن هجوما رشسا ضد األساتذة الذين 
فرض علهيم التعاقد 

الذين  األساتذة  مع  احلــوار  لباب  الوطنية  التربية  وزرارة  اغــاق  بعد 
مارس  و17   16 يومي  احتجاجية  وقفة  تنظيم  مت   ، التعاقد  عليهم  فرض 
2021 ووجت بقمع شرس ابدع بلطجية املخزن من خالها بكل اشكال فنون 

وحقائب  )هواتف،  امتعتهن  وسرقة  باالستاذات  والتحرش  والضرب  السحل 
يد( وطردهن بالقوة ليا من الفنادق . 


