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 منع فاتح ماي لن يوقف مسرية
النضال العمايل والشعيب

مايو  من  الفاحت   « مناسبة  أكبر  بحلول 
العاملة«يتوحد  للطبقة  ــي  االمم العيد 
حولها العالم وتخرج فيها العامالت والعمال 
الى الشارع العام قصد تبليغ مطالبها،اعالن 
تضامنها ضد االستغالل الرأسمالي،واألهم 
من ذلك اعالن انخراطها يف نضال الشعوب 
من أجل التحرر والدميقراطية على طريق 

بناء املجتمع االشتراكي.

املغرب  يف  ماي  فاحت  السنة،نخلد  هذه 
الوباء  وطأة  حتت  العالم  شعوب  باقي  كما 
يف  خسائر  من  خلفه  وما  كوفيد  وجائحة 
األرواح كما على املستوى املادي.لقد فقدنا 
حالة   9000 مــن   أكثر  ــده  وح املــغــرب  يف 
االصــابــات... من  املليون  يقارب  ومــا  وفــاة 
مستوى  الى  دخوله  املغرب،هو  مييز  ما  ان 
متقدم يف تشريع وسن قوانني،ظاهرها هو 
اجلوهر  الصحي،أما  الوضع  ظروف  تدبير 
فيه هو باألساس هو احلجر على احلقوق 
استثناء  حــالــة  شكل  يف  احلــريــات  ومــنــع 
اخلــطــوات  ــذه  ه بلغت  معلنة.وقد  غير 
الهجومية على املكتسبات واحلريات مداها 
املخزنية على منع  السلطات  أقبلت  عندما 
2021.لقد  االحتفال والتظاهر بفاحت ماي 
الرجعية  املخزنية وحكومتها  الدولة  كانت 
تعي بشكل مسبق درجات احتقان األوضاع 
اجلماهير  وعموم  العاملة  الطبقة  وسط 
يشكله  أن  ميكن  ما  جيدا  تعي  املفقرة.كما 
نضالي  تالقي  من  السنة  لهذه  مايو  فاحت 
الثوريني  واملثقفني  والكادحني  العمال  بني 
العاملة.لقد  الطبقة  بقضايا  املرتبطني 
من  يتعلم  درس  الرسالة...لكنه  وصلت 
الشهور  تــكــون  املعنيون،ولسوف  خــاللــه 
يف  الشعبي  بــالــنــضــال  حــافــلــة  الــقــادمــة 
مختلف اجلبهات.سيكون العمال والعامالت 
ــام خــيــار الــنــضــال الســتــرجــاع مــا ضاع  أمـ
كذلك  جديدة.  مكتسبات  وحتقيق  منهم 

خالل  ومــن  أيضا  الكادحني،هي  جماهير 
احلراكات  يف  وانخراطها  النضالية  أشكالها 
من  الــصــراع  مقدمة  يف  ستكون  الشعبية 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  أجل 

والثقافية.

نحن على موعد مع تصاعد نضاالت فئات 
التعاقد،معطلون  ضد  واســعــة،االســاتــذة 
مكافحة  الشغل،فئات  يف  احلــق  أجــل  من 
االجتماعي. ــاء  ــص واالق الهشاشة  ضــد 
هامة  فئويتها،تبقى  رغــم  نضاالت  هــذه 
مستقال  ذاتيا  تنظيما  تنظمت  اذا  جــدا 
هو  ذلك  من  األهم  البورجوازية.لكن  عن 
طبقي  نضال  يف  النضاالت  هــذه  توحيد 
املستقل  ــزب  احل هــو  مــحــوره  يكون  ــد  واح
السياسات  مع  واحلسم  التغيير  أجــل  من 
عن  ناجتة  بسياسات  واستبدالها  الطبقية 
مواجهة  يف  شعبي  دميقراطي  وطني  نظام 
واالستبداد،ومواجهة  والفساد  التبعية 
مهام بناء البديل الدميقراطي الذي تتبوأ 
يف  الالئقة  املكانة  العاملة  الطبقة  فيه 

املجتمع.

أدت  التي  كــورونــا  جائحة  ــاة  وط حتت 
نصف  من  أزيد  إلى  فقط  ليس  املغرب،  يف 
 9000 وحــوالــي  املــصــابــني/ات  مــن  مليون 
الرسمية،  املعطيات  حسب  الوفيات  من 
املؤسسات  إلى إغالق اآلالف من  بل كذلك 
مئات  ــع  ــوي وجت وتــســريــح  االقــتــصــاديــة 
والتنامي  والعمال،  العامالت  من  اآلالف 
املهول للعطالة، واملزيد من هشاشة الشغل، 
االستغالل،  وتكثيف  ــور،  األجـ وتقليص 
املنظومة  وعجز  للفقر،  الفضيع  واالنتشار 
ــة حلــاجــيــات  ــاب ــج ــت الــصــحــيــة عـــن االس
املدرسة  تخريب  ومواصلة  املواطنني/ات، 
اخلوصصة  تشجيع  عبر  خاصة  العمومية 
مكتسبات  وضـــرب  بالعقدة  والتوظيف 

الشغيلة التعليمية.
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 حوادث الشغل يف املغرب جرامئ مكمتلة األركان 
يف حق الطبقة العاملة يتحمل مسؤوليهتا النظام 

املخزين والباطروان الرأمسالية املتوحشة
بالدار  »روزامـــور«  حملرقة  عشر  الثالثة  الذكرى  ابريل   26 اليوم  حتل 
باإلضافة  العمال/ات  من  وشهيدة  شهيدا   55 ضحيتها   ذهب  التي  البيضاء 
لم  التي  األســر  من  العشرات  وتفقير  وتشريد  مستدمية  بعاهات   12 إلى 

تتلقى سوى تعويضات هزيلة بعد 11 سنة من التقاضي.

واآلن وقبل أيام من هذه الذكرى األليمة تكررت املأساة يف فاجعة طنجة 
قبو  يف  قانوني  غير  معمل  يف  غرقى  وعاملة  عامال   28 فيه  استشهد  التي 

عمارة تنعدم فيه ابسط شروط الصحة والسالمة. 

بارزين  منوذجني  ســوى  هما  ما  طنجة  وفاجعة  ــو«ر  »روزامـ محرقة  إن 
جائحة  ظل  يف  تفاقمت  والتي  العاملة  الطبقة  حق  يف  الباطرونا  جلرائم 
حوادث  لضحايا  املهولة  األرقام  تعكسها  حقيقية  طبقية  حرب  كورونا.إنها 
يتم  الذين  من  وعاملة  عامال   4000 من  أزيد  سنويا  حتصد  التي  الشغل 
يف  وخاصة  بهم  التصريح  يتم  ال  ممن  اآلالف  عن  ناهيك  بهم̜  التصريح 
الكرام  مرور  معظمها  مير  مراقبة.جرائم  أي  عن  اخلارج  املهيكل  غير  القطاع 
بدون عقوبات أو إجراءات يف مستوى حجم هذه اجلرائم نتيجة االصطفاف 
من  املخزنية  املؤسسات  يف  املستشري  والفساد  الباطرونا  جانب  إلى  املخزني 

سلطات محلية ومندوبيات الشغل والقضاء.

والنظام  واألجنبية  احمللية  املتوحشة  الرأسمالية  الباطرونا  استهتار  إن 
مراكمة  و  لألرباح  احملموم  جشعها  من  نابع  والعامالت  العمال  بأرواح  املخزني 
هو  ما  والذي  األرواح«  قبل  األرباح  لشعار«  إعماال  الوسائل  بجميع  الثروات 
دعه  مير  دعه   « اخلالد  الليبرالي  الرأسمالي  للشعار  عملي  جتسيد  سوى 

يعمل« نضيف إليه »دعه يقتل«.

الدميقراطية  القوى  من  تتطلب  الرأسمالي  التوحش  هذا  مواجهة  إن 
مناصري  وكــل  والعامالت  العمال  ومــن  واحلقوقية  والسياسية  النقابية 
النضال  أشكال  جمع  وتكثيف  القوى  وحشد  الصفوف  رص  العاملة  الطبقة 
وفرض  احلقوق  وانتزاع  املكتسبات  حلماية  املخزنية  ودولتها  الباطرونا  ضد 
باحترام  يتعلق  فيما  خاصة  وبصفة  عالتها  على  الشغل  مدونة  احترام 
والضمان  النقابي  العمل  حرية  واحترام  والسالمة  والصحة  العمل  شروط 

والتغطية الصحية. االجتماعي 

وطنيا  يوما  ابريل   26 يوم  من  فلنجعل  روزامور  محرقة  ننسى  ال  وحتى 
ضد حوادث الشغل.

تقرير عن زايرة لعمال رشكة ستايب للهندسة 
املدنية ابلجرف االصفر  

بسيرورة  بالتعريف  املتعلقة  الدميقراطي  للنهج  احمللية  احلملة  إطار  يف 
اإلعداد لإلعالن عن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات، 
ويف أطار التواصل مع العامالت والعمال وخاصة ضحايا التسريحات الفردية 
النهج  من  وفد  قام  اجلشعة،  للباطرونا  التعسفية  والــقــرارات  واجلماعية 
تضامنية  بزيارة   ،2021 أبريل   26 اإلثنني  يوم  باجلديدة،  الدميقراطي 
بطولي  إضراب  إطار  يف  شهر،  حوالي  منذ  املعتصمني،  ستايب،  شركة  لعمال 

مفتوح، أمام مقر الشركة الكائن باجلرف األصفر..

مفتوحا  إضرابا  عامال   40 حوالي  وعــددهــم   العمال  هــؤالء  ويخوض 
مرفقا باعتصام مفتوح ، على خلفية الطرد التعسفي ملجموعة من زمالئهم 
وعددهم 11، ضمنهم الكاتب العام للمكتب النقابي وأمني املال وعمال آخرين 

منخرطني يف نفس النقابة املنضوية حتت لواء االحتاد املغربي للشغل..

القضاء على  إلى  الطرد اجلائر  املشغلة، من خالل هذا  الباطرونا  وتهدف 
تترك  ال  حيث  النقابي،  العمل  ممارسة  يف  واحلق  النقابي  االنتماء  يف  احلق 
إدارة الشركة أية فرصة متر، دون أن تتخذ قرارات انتقامية يف حق العمال، 
القرارات،  هذه  بني  ومن  النقابيني،  املسؤولني  اخلصوص،  على  مستهدفة، 
األسبوعية  العطل  من  احلرمان  األجــرة،  وتقليص  العمل  ساعات  تقليص 
للضمان  الوطني  الصندوق  يف  التصريح  عــدم  واملناسباتية،  والسنوية 
العقوبات  اإلهــانــات،  أجــر،  دون  إضافية  عمل  ساعات  فرض  االجتماعي، 

الزجرية..... وتتوج هذه القرارات غير القانونية بالطرد التعسفي..

العمال،  مع  والتواصلية  التضامنية  الزيارة  هذه  النهج،خالل  وفد  قام 
جراء  املتردية  أوضاعهم  نقاش  يف  ومشاركتهم  معهم  تضامنية  كلمة  بإلقاء 
املناسبة  الوفد  واستغل  بشعني.  واضطهاد  استغالل  من  له  يتعرضون  ما 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  لبناء  اإلعــداد  مبشروع  للتعريف 
التعريف  ومطوية  الدميقراطي  النهج  جريدة  من  نسخ  وتوزيع  والكادحات 

مبشروع احلزب والبيان األخير القطاع العمالي للنهج الدميقراطي.

عمال رشكة »مسيطراك« ملقلع األحجار إبقلمي 
خنيفرة

طرف  من  سميطراك  شركة  تستغله  الــذي  األحجار  مقلع  إغــالق  أدى 
180 عامل  السلطة و بدون إنذار أو إشعار مسبق أو قرار مكتوب̜ إلى تشريد 
عن  السلطة  بتراجع  للمطالبة  مفتوح  اعتصام  خوض  إلى  بهم  دفع  مما 
مقالع  وان  خاصة  العمل  إلى  عودتهم  وضمان  املقلع  تشغيل  وإعادة  قرارها 

األحجار باملنطقة هي املشغل الرئيسي لسكانها.

خنيفرة   مالل  لبني  اجلهوي  املكتب  ألعضاء  العمال  تصريحات  وحسب 
زيارة  أثناء  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  احمللي  واملكتب 
حسابات  تصفية  إطار  يف  جاء  املذكور  األحجار  مقلع  إغالق  فان   ̜ املعتصم 
له.فكانوا هم وأسرهم  الشركة من طرف جهات معادية  سياسية مع صاحب 
الفقر  مع  معاناتهم  عمق  مما  الوحيد  رزقهم  مــورد  فقدوا  حيث  الضحية 

والبطالة واحلاجة.      

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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االستغالل ضد  بجرادة  العرضيني  العمال  رصخة 
 ، جـــرادة  احلضرية  باجلماعة  العرضيني   النظافة  عمال  يخوض 
اعتصاما يوميا خارج أوقات العمل ما عدا يومي السبت و األحد منذ فاحت 
أكثر  اشتغل  الذي  ومنهم  املطلبي  ملفهم  بتسوية  للمطالبة   2021 يناير 

وال  الشغل  حوادث  عن  تعويض  وال  صحية  تغطية  بدون   سنوات   10 من 
وحجر  الصعبة،  املهمات  أصحاب   ، العرضيني  العمال  شغيلة  إنهم  تقاعد؟ 
أحياء  نظافة  على  الساهرة  والعيون  النظافة  عمال  هرمية  يف  الزاوية 
حوالي  منهم  عامل   200 حوالي  عددهم  يبلغ   ، األسود  الرغيف  مدينة 

20 امرأة.

يوم   كًل  عن  أجرا  يتقاضون  مياومني   عماال  العرضيون  العمال  يعتبر 
درهما   77 يف  تتمثل  يومية  بأجرة  يوم،   15 كل  يؤدى  األجر  أن  علما  عمل، 
درهم   997.00 بالضبط  و  الشهر  يف  درهــم    2000.00 حوالي  أي  لليوم 
واإلمكانيات  املدينة  تنظيف  مجال  تكلفة   تعتبر  حيث   ، شهر  نصف  كل 
املبذولة  فاملجهودات  ذلك  مع  وطنيا،  التكاليف  أقل  من  للجماعة  املادية 
الفئة املهمشة والتي تتقاضى  يف هذا املجال هي ولألسف على حساب هذه 
أجور ضعيفة أقل من احلد األدنى لألجور باملغرب و عند  غيابهم ألسباب 
أيام  يف  األمر  ونفس  اليوم  ذلك  أجر  يتقاضون  ال  فهم  غيرها  أو  صحية 

األعياد.

الوطنية  للجامعة  اجلهوي  املكتب  مراسلة  يف  جاء  ما  مطالبهم  أهم  ومن 
إقليم  لعامل  موجهة  الشرقية  اجلهة  احمللية  اجلماعات  وموظفي  لعمال 
جرادة ملتمسا االستجابة العاجلة ملعاجلة امللف املطلبي للعمال العرضيني 

: املتمثلة يف  و  باجلماعة احلضرية ملدينة جرادة 

هذا  يف  العمل  بها  اجلاري  القوانني  تطبيق  خالل  من  األجور  حتسني   -
الصدد.

التقاعد اجلماعي كما  الرواتب  العمال لدى نظام منح  - تسوية وضعية 
الصندوق. أم يف بعض اجلماعات ومتكينهم من بطائف االنخراط يف 

املكان. بعني  احلمامات  )التلقيح،  الصحة  و  السالمة  شروط  توفير   -

العمال. معاناة  من  تخفف  العمل  شروط  توفير   -

أداء  يف  العمال  تساعد  وبجودة  الفصول  حسب  العمل  مالبس  توفير   -
الظروف واجبهم يف أحسن 

التدبير  عمال  لدى  قائم  هو  كما  للعمال  االجتماعي  الدعم  توفير   -
اجلماعات. غالبية  يف  املفوض 

حاجة  يف  األسود  الرغيف  مدينة  بجماعة  النظافة  عمال  معركة  إن   -
املغربي  االحتاد  مبادئ  تفعيل  و  صفوفهم  تخترق  التي  التفرقة  نبذ  إلى 

تتطلب املطلبي.كما  ملفهم  لفرض  العمالي،  والتضامن  كالوحدة   للشغل 

النقابية مركزيتهم  قبل  من  الفعلي  الدعم   -

و احلقوقية النقابية  و  السياسية  الهيئات  املؤازرة من طرف   -

جرادة  جماعة  موظفو/ات  فيها  ينخرط  للتضامن  حملة  تنظيم   -
شــارات  )حمل  وطاقته  قدرته  حسب  كل  باإلقليم،  اجلماعات   وباقي 

ملؤازرتهم...(  جهوية  قافلة  تنظيم  ميدانية،  زيارات  حمراء، 

بالقضية  )التعريف  منها  والتكثيف  تضامنية  إعالمية  حملة  تنظيم   -
لفضح  وااللكترونية(  الورقية  واجلرائد  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف 

املغربية. العاملة  الطبقة  من  جزء  فيه  يعيش  الذي  املزري  الواقع 

جرادة إقلمي  مطهر  ببين  النظافة  عمال 
لواء  حتت  املنضوون  جــرادة  بإقليم  مطهر  بني  النظافة   عمال  نظم 
احلضرية  اجلماعة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  للشغل  املغربي  االحتاد 
بإرجاعهم  مطالبني  لهم  تعرضوا  الذي  التعسفي  الطرد  على  احتجاجا 

واملشروعة. العادلة  مطالبهم  وتلبية  العمل  إلى 

عوام بجبل  تويسيت  مناجم  رشكة  عمال 
للشغالني  العام  االحتاد  مركزية  يف  املنضوين  العمال  من  عدد  يزال  ال 
منذ  عوام  جبل  مناجم  احد  ابار  احمد  سيدي  بئر  يف   معتصمني  باملغرب 

2021 للمطالبة بحوار حقيقي مع إدارة الشركة لتلبية  بداية شهر مارس 
النقابي. انتماءهم  بسبب  ضدهم  التعسفات  ووقف  مطالبهم 

من  لهجوم  تعرضا  قد  املناضلني  بعض  فان  العمال  لنقابة  بيان  وحسب 
رفاقهم  إلمــداد  املعتصم  إلى  طريقهما  يف  األشخاص  من  مجموعة  قبل 
على  نقال  بجروح  لهما  تسبب  مما  باألغذية  األرض  باطن  يف  املعتصمني 
الدرك  طرف  من  استدعاؤهما  ليتم  العالج  لتلقي  املستشفى  إلى  ذلك  اثر 
ابريل   23 اجلمعة  يوم  ذلك  حدث  اعتقال.وقد  حالة  يف  يزاالن  وال  امللكي 

.2021

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية

الشعبية  ابالحياء  الكادحني/ات  نضاالت 
ابهل  بيطرى  دوار  الثالثة  الحلقة  والهامشية« 

الربنويص عمالة  الغالم 
من  سلسلة  نشر  بدانا  فقد  السابقني  النشرة  عددي  يف  جاء  كما 
الشعبيةواملهمشة  االحياء  وكادحات  لكادحي  النضالية  التجارب 
وحقوقيني/ات  سياسيني  /ات  مناضلني  مع  بتضامن  البيضاء  بالدار 
حقوقهم  بعض  نيل  اجل  من  الذاتية  الكفاحية  ادواتهم  ليصنعوا 
هذا  يف  وسنتطرق  الئق  سكن  يف  حقهم  يف  مطالبهم  عن  والدفاع 
من  ساكنته  استفادت  والذي  الغالم  باهل  بيطرى  دوار  الى  العدد 

.2010 ان مهددة بالتشريديف سنة  سكن الئق بعد 

حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  املقربني  الصحفيني  احد  نشر  وقد 
فيها: جاء  مما  املوضوع  حول  صحفية  تغطية  بالبرنوصي  االنسان 

البرنوصي،  سيدي  مقاطعات  لعمالة  ترابيا  التابع  الغالم  »بأهل 
معدودة  عائالت  ســوى  منه  يتبقى  لم  الــذي  بيطرى  دوار  يوجد 
األربعينيات  مند  سكنت  التي  العائالت  هده  األصابع،  رؤوس  على 
فيها  مبا  لذلك  األذلة  على  وتتوفر  املكان  هدا  يف  املاضي  القرن  من 
، التاريخية  املرحلة  تلك  إلى  تعود  التي  القدمية  الوطنية  البطاقة 

هذه  والد  اشتغل  وقد  الفرنسيني  للمعمرين  كانت  األرض  هذه 
يف  هــذا  لهم  يشفع  لم  ذلــك  ورغــم  املــكــان،  هــذا  يف  سنوات  العائلة 
احلصول على سكن يعوضهم عن األرض التي مت استغاللها من طرف 
بقعة  نصف  يف  عائالت(  أربع   ( جمعهم  فضلت  التي  العمران  شركة 
دون  من  اإلفــراغ  أجل  من  قضائية  دعوى  ضدهم  رفعت  بل  أرضية 
الثقيلة  احلفر  أدوات  استعمال  إلى  عمدت  الشركة  أن  كما  تعويض، 
قد  ممــا  املــواطــنــني،  بيوت  يف  وشــقــوق  تصدعات  يف  تسببت  التي 
البناء  عمال  طرف  من  النساء  يتعرضن  بل  للخطر  حياتهم  يعرض 
محرومون  أنهم  كما  اجلنسي،  التحرش  إلى  إحداهن  شهادة  حسب 
بل  واالحتياج  السكنى  كشهادة  اإلدارية  الوثائق  على  احلصول  من 

جتديدها،  يستطيع  وال  الوطنية  بطاقته  صالحية  انتهت  من  منهم 
على  للضغط  كوسيلة  السلطة  رجــال  استعمال  هــذا  من  واألكثر 
يف  احلق  مــادام  ملشكلتهم،  منطقية  حلول  إيجاد  غياب  يف  السكان 
إيفري  اللطيف  عبد  تصريح  حسب  السعادة،  يف  احلق  هو  السكن 

املنطقة. هذه  سكان  ومن  متضرر 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  املؤازرة  طلبت  األسر  هذه 
اإلطار  هدا  يف  متت  وقد  ــواب،  األب كل  طرقت  بعدما  بالبرنوصي 
اجلهات  مراسلة  اجلمعية  مكتب  عضو  نورالدين  الرياضي  يقول 
أناسي  مقاطعة  وقائد  البرنوصي،  مقاطعات  عامل  فيها  مبا  املعنية 
مباشر  بشكل  املراسلة  استالم  رفضت  التي  العمران،  شركة  وإدارة 
حلول  إيجاد  أجل  من  وذلك  البريد  عبر  إرسالها  إلى  اضطرهم  مما 
جتد  لم  ما  إذا  حالة  ،ويف  واالجتماعية  املادية  ظروفهم  تراعي 
وعمالة  العمران  إدارة  أمام  وقفة  سينظم  الفرع  مكتب  فان  حلول 

البرنوصي.  مقاطعات 
جلنة  نظمتها  التي  الوقفات  يف  املتضررون/ات  هؤالء  شارك  وقد 
بالبيضاء  االنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  البيضاء  بالدار  السكن 
من  جميعا  بتمكينهم  النضالية  معركتهم  انتهت  وقد  والبرنوصي 

الئق. سكن 

منع كل مامن شانه تنظمي املواطن وترك الحبل 
التجهيل طاحونة  يف  مايصب  لكل  عىلالغارب 

اجلمعية  عن  النواصروالنواحي  احملليةالقليم  اللجنة  حضرت 
»اخلدير- الدواوير  اجتماع  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق  املغربية 

اجل  من  النواصر  باقليم  بوعزة  دار  قديشة-الكزولي«بجماعة 
احمللية  مطبيلدىالسلطات  ملف  ــع  وض مطلبية  جلنة  تاسيس 
من  وغيرها  التحتية  للبنية  غياب  من  املنطقة  ماتعرفه  بخصوص 

... املرافق 
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/مكناس. فاس  جهة  من  ماي  فاتح  أصداء 

: بفاس 

الوطنية  اجلامعة  مناضلي  و  مناضالت  وفود  حجت  الصباح  منذ 
الوقفة  لتجسيد  اجلهة  فروع  كل  الدميقراطي-من  للتعليم-التوجه 

قرار  ورغم  ماي.  فاحت  العاملة  الطبقة  لعيد  املخلدة  االحتجاجية 
إال  االحتفال،  انطالق  قبل  مــورس  الــذي  القمعي  احلصار  و  املنع 
املنتمني  واملناضلني  املناضالت  ببعض  مدعومة  الشغيلة  إرادة  أن 
الوقفة  جتسيد  ومت  قوية  ،كانت  والسياسية  احلقوقية  لإلطارات 

معبرة. وكلمات  قوية  بشعارات 
ك.  ال  مقر  مدخل  على  ُضرب  الذي  احلصار  رغم   : مكناس  في 
على  الطريق  قطع  مت  ،حيث  إليه  املؤدية  الطرق  على  كذا  ش،و  د. 
محاولة  ورغــم  النقابة،  ملقر  متوجهني  كانوا  الذين  العمال  بعض 
الشغيلة  ،لكن  ماي  فاحت  شعارات  ورفع  التجمع  من  املتظاهرين  منع 
سياسية  وإطـــارات  وحقوقيني  كادحني  من  واحلاضرين  والعمال 

ماي. لفاحت  املخلدة  االحتجاجي  الشكل  تنظيم  ،فرضوا 
بحضور  ش  د.  الــك.  مقر  أمــام  مــاي  فــاحت  تخليد  مت   : تازة  في 
ومت  بتازة.  احمللية  االجتماعية  اجلبهة  مكونات  دعم  و  وازن  عمالي 
الداعم  النضالي  النهوض  الذكرى بتازة هذه السنة يف سياق  تخليد 

احلضري. للنقل  فوغال  بشركة  العمل  من  املطرودين  للنقابيني 
: تصدت قوى القمع للوقفة التي دعت إليها اجلمعية  في تاهلة 
،ومت  تاهلة  بفرع  باملغرب  املعطلني  الــشــهــادات  حلملة  الوطنية 
املوقف  جتسيد  مت  ذلك  ورغــم  املعطلني.  لتفريق  القوة  استعمال 
اجلمعية  /ات  مبناضلي  مدعومني  احملتجون  كان  قد  و  كلمة.  بإلقاء 

بتاهلة. اإلنسان  حلقوق  املغربية 
 - احلاج  )تاونات-صفرو-تاونات-اوطاط  والفروع  املواقع  باقي  أم 
توجه  فقد  ــوزار.....(  /إمي /أفران  آزرو  محمد-  با  قرية   - غفساي 
الوطنية  اجلامعة  ــواء  ل حتــت  املنضوون  ومناضالتها  مناضلوها 
العمالي  التخليد  حيث  فاس  إلى  الدميقراطي-  -التوجه  للتعليم 
توصلت  ،فقد   الفروع  هذه  يف  ش  د.  للك.  بالنسبة  أما  جهويا..  كان 
احمللية  املخزنية  والسلطات  الداخلية  مصالح  طرف  من  املنع  بقرار 
ماي  فاحت  احتفاالت  تنظم  ولم   ، وتاونات(  واوطاط  صفرو  )منوذج 

امللصقات. نشر  و  البيانات  بتوزيع  قامت  أنها  رغم 

 2021 فاتح ماي 

الرباط بجهة 

 2021 ماي  فاحت  العاملة  للطبقة  األممــي  اليوم  تخليد  متيز     
بدعوى  التظاهر   كان  كيفما  التظاهرات  لكل  الداخلية  وزارة  مبنع 
ترتكز  املخزنية  الدولة   أصبحت   الذي  املشجب  كورونا،  جائحة 
وفرض  العامة  احلريات  وانتهاك  القمعية  الدولة  لتكريس  عليه 

الصحية. الطوارئ  حالة 
بجهة  واملناضالت  للمناضلني  سياسي  بعد  وذو  قويا  الرد  كان     
مع  املــوعــد  يخطئوا  ولــم  املــبــرر  غير  املنع  ــدوا  حت الــذيــن  الــربــاط 

التاريخ.
عماليا  جتمعا  للشغل  املغربي  االحتاد  مقر  احتضن  بالقنيطرة، 
مقدمتها  ويف  واجلامعات،  النقابات  ممثلي  من  العديد  مبشاركة 
املناسبة  UMT،  للدفاع عن هذه  اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي 
الفساد  ــوز  ورم اجلشعة  والباطرونا  املخزن  ترعب  التي  األممية 
دش  ك  احمللي  االحتاد  نظم  والترهيب.كما  املوانع  كل  رغم  النقابي 

قطاعات. عدة  مبشاركة  املقر  أمام  احتجاجية  وقفة 

للتعليم  الوطنية  اجلامعة  ومناضالت  مناضلو  حتدى  بالرباط،   
بتخليد  األخير  الوطني  مجلسها  قــرار   وفعلوا  املنع،  قــرار   FNE
صبيحة  وقفة  فنظموا  الشوارع،  يف  السنة  لهذه  ماي  فاحت  تظاهرات 
الكاتب  يتقدمهم  بالرباط  احلد  باب  بساحة   2021 ماي   1 السبت 
خاللها  قذم  الذي  الــرزاق  عبد  اإلدريسي  الرفيق   FNE لـ الوطني 
رغم  والتظاهر  النضال  يف  االستمرار  خاللها  من  أكد  باملناسبة  كلمة 
إلى  الوقفة  هذه  حتولت  وقد  التضييق،  أشكال  وكل  واحلصار  املنع 
عرفت  وقد  بالرباط،  احمليط  بحي  النقابي  املقر  اجتاه   يف  مسيرة 
وسطات  والبيضاء  اجلديدة  من  تنقلوا  ومناضلني  مناضالت  مشاركة 
رغم  للنضال  وصمود  إصرار  وكلهم  كلهن  وسال   الصخيرات  ومتارة 

املفروض. احلصار 
لغة  هــو   املــخــزنــي  والتضييق  ــار  ــص واحل املــنــع  بالخميسات، 
الدميقراطية  الكنفيدرالية  الفتة  تعليق  رفض  مت  فقد  التخاطب، 
الشوارع، كما هو متعارف عليه  املتعلقة بتخليد فاحت ماي يف  للشغل 

املقر. داخل  عماليا   جتمعا  احمللي   احتادها  ونظم  سنة،  كل 
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احتجاجية  وقفة  تنظيم  قررت   FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة 
مببرر  منعها  مت  ماي،  فاحت  صبيحة  باخلميسات   املسيرة  بساحة 
إلى  واملناضالت  املناضلني  جميع  ليتوجه  الداخلية،  وزارة  دوريــة 
اإلقليمي  املجلس  لعقد  باخلميسات  الشاباب  احملامني  جمعية  مقر 
اليوم  إلحياء  املسطر  والتنظيمي  االحتفالي  البرنامج  واستكمال 

العاملة. للطبقة  األممي 
للشغل   الدميقراطية  الكنفدرالية  نظمت  قاسم،  بسيدي 

ماي فاحت  األممي   لليوم  تخليدا  املقر   أمام  عماليا  جتمعا 

ابكادير. ماي  فاتح  اجواء  عن  تقرير 

االحتفال  حاولت  التي  باكادير  الوحيدة  النقابة  هي  الكدش 
املقر. خارج  ماي  بفاحت 

أجهزة  مختلف  من  حصار  ضرب  صباحا  الثامنة  الساعة  مند 
عناصر  انتشرت  حيث  كــدش  مقر  على  السلطة  ــوان  واعـ ــن  األم

. للمقر  املؤدية  واالزقة  الشوارع  مداخل  يف  البوليس 
الدي  باملقر  واملناضلني   والعامالت  العمال  من  عدد  التحاق  بعد 
املقر. امام  العام  الشارع  يف  املناضلني  من  عدد  اخره،بقي  عن  امتأل 
منعهم  مت  لكن  الشارع  إلى  اخلــروج  بالداخل  كانوا  الدين  فحاول 

القمع. بقوات  الباب  تطويق  مت  حيث  بالقوة 

باملوازاة مع دلك مت اغالق جميع مداخل الشوارع واالزقة املؤدية 
املقر. إلى 

مت  خاللها  الساعتني  يقارب  ملا  احلــال  هدا  على  الوضع  استمر 
املضروب  باحلصار  منددة  شعارات  ورفع  املقر  شرفة  من  كلمة  القاء 

املقر. على 
من  اخلروج  البوليس  واشترط  االحتفال  انتهى   12h30 حوالي 
وبعد  النقابيون  املسؤولون  رفضه  الــدي  االمــر  مثنى  مثنى  املقر 
اخلروج  ومت  املقر  باب  من  التدخل  قوات  ابعاد  فرض  مت  مفاوضات 

عاد. بشكل 

الوطنية  اجلامعة  على   2021 مــاي  بفاحت  االحــتــفــال  اقتصر 
بأيت  مبقرها  لقاء  نظمت  التي  باها  ايت  باشتوكة  الفالحي  للقطاع 

لالشكال  وقمعها  الدولة  تغول  حول  نقاش  فتح  خالله  مت  اعميرة 
اوضاع  على  الوقوف  مت  كما  الطواري  بحالة  متدرعة  االحتجاجية 
االعتصامات  ومصير  باملنطقة  الزراعي  القطاع  يف  والعامالت  العمال 
ختتم  وقد  باها  ايت  اشتوكة  منطقة  تعرفها  التي  واالحتجاجات 
شــارك  وقــد   . النضال  مبواصلة  ــتــزام  واالل شــعــارات  برفع  اللقاء 
القاء  خالل  من  االحتفال  هذا  يف  الدميقراطي  النهج  من  مناضلون 

اللقاء هذا  انتهاء  بعد  ماي  بفاحت  خاصة  منشورات  وتوزيع  كلمة 
مع  بكلميم  الــرفــاق  مـــاي  فـــاحت  مبــنــاســبــة  ــل  ــواص ت  : كلميم 
بالنهج  للتعريف  بها  املتوصل  العدة  ووزعــوا  واملواطنني  املواطنات 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  إعالن  وعزمه  مواقفه  الدميوقراطي، 
وايجابي  حماسي  واملواطنني  املواطنات  جتــاوب  وكــان  الكادحني، 
املقاطعات  احدى  قاءد  أن  اإلشــارة  جتدر  النقاش،  معهم  وتبادلنا 

النهاية. حتى  حملتنا  وواصلنا  حتديناه  ولكن  منعنا،  حاول 
اليوم  حول  حملة  تطوان  فرع  الدميقراطي  النهج  نظم  تطوان: 
عموم  و  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  وضرورة  العاملة  للطبقة  االممي 
احلزب  وجريدة  النداءات  توزيع  احلملة  تضمنت  حيث   ، الكادحني 
ميدانية  زيــارة  الى  باالضافة  واملواطنات  املواطنني  مع  ونقاشات 
 - للشغل  املغربي  ــاد  )االحتـ والدميقراطية  املناضلة  للنقابات 
للتعليم  الوطنية  اجلامعة    - للشغل  الدميقراطية  الكونفيدرالية 

الدميقراطي  التوجه    -
المحمدية:

يف  نضالية  أشكال  تنظيم  مع  موعد  يف  العمالية  اجلماهير  كانت 
مناضالت  حضور  جانب  الى  هامة  قطاعات  مبشاركة  ش  د  ك  اطار 

دائما. كما  الدميقراطي  النهج  ومناضلي 
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يف  هندي  متغري  اكتشاف  مت   : العاملية  الصحة  منظمة 

»17 دولة عىل األقل«
واململكة  الهند  يف  بتحديد  قامت  أنها  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
العديد  يف   B.1.617 املتغير  عن  وسنغافورة  املتحدة  والواليات  املتحدة 

األوروبية. البلدان  من 

أغرق  الذي  كورونا   لفيروس  الهندي  باملتغير  يسمى  ما  اكتشاف  مت 
مت  حيث  جينوم  تسلسل   1200 من  أكثر  يف  كبيرة   صحية  أزمة  يف  الهند 

تفشيه يف »17 دولة على األقل«.

الوباء:  حول  األسبوعي  حتديثها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وقالت 
من  تأتي  جيسيد  بيانات  قاعدة  على  حتميلها  مت  التي  املعطيات  »معظم 

وسنغافورة«. املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  الهند 

البديل  باسم  املعروف   ،  B.1.617 املتغير  عن  أيًضا  اإلبــالغ  مت  وقد 
البلدان  من  العديد  يف   ، الهند  يف  مــرة  ألول  حلدوثه  نظًرا   ، الهندي 

وإيطاليا. واليونان  وسويسرا  بلجيكا  ذلك  يف  مبا   ، األوروبية 

• »زايدة العدوى«  

إلى  تستند  التي   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  األولية  النمذجة  تشير 
منو  معدل  لديها   B.1.617« أن  إلى   ،  Gisaid إلى  املقدمة  التسلسالت 
أكبر  قدر  إلى  يشير  مما   ، الهند  يف  املنتشرة  األخرى  املتغيرات  من  أعلى 

العدوى«. من 

»متغير  أنه  على  املتغير  هذا  مؤخًرا  العاملية  الصحة  منظمة  صنفت 
االسم  هذا  فإن   ، ذلك  ومع  القلق«.  من  مختلًفا  »نوًعا  وليس  لالهتمام« 
فتًكا  وأكثر   ، أكبر  )معدية  خطورة  أكثر  البديل  هذا  أن  إلى  يشير  األخير 

اللقاح(. ضد  التطعيمات  من  الهروب  على  وقدرة 

الهند يف  حالة  انفجار   •  

وتشير املنظمة كذلك إلى أن املتغيرات األخرى املتداولة حالًيا شديدة 
ظهور  عودة  يف  دوًرا  يلعب  »قد  العاملني  هذين  بني  اجلمع  ولكن   ، العدوى 
سيما  ال   ، البحث«  من  »مزيد  إلى  ماسة  حاجة  هناك  الهند.  يف  احلاالت« 
الهندي  للمتغير  أخرى  مرة  اإلصابة  وخطر  وشدة  بالعدوى  يتعلق  فيما 

الهند. يف  الصحية  األزمة  يف  يلعبه  الذي  الدور  لفهم   »)...(«

يتم  لم  التي  العتبات  يتجاوز   ، احلاالت  يف  انفجاًرا  البلد  هذا  يواجه 
360 ألف إصابة جديدة يوم األربعاء.  الوصول إليها من قبل ، مع حتديد 
جتاوز  وحده.  أبريل  يف  جديدة  حالة  ماليني   6 من  يقرب  ما  إضافة  متت 
، مع اإلبالغ  ألف يوم األربعاء   200 البالد  Covid-19 يف  القتلى من  عدد 
للبيانات  وفًقا   ، مرة  ألول  ساعة   24 خالل  وفاة  حالة   3200 من  أكثر  عن 
من  أعلى  احلقيقية  اخلسائر  أن  اخلبراء  من  العديد  يعتقد  الرسمية. 

ذلك.

 ، السبت  يوم  من  واعتباًرا   ، لقاح  مليون   150 اآلن  حتى  الدولة  قدمت 
سيتمكن  أنه  يعني  مما   ، البالغني  جميع  ليشمل  البرنامج  توسيع  سيتم 
العديد  تشير   ، ذلك  ومع  منه.  االستفادة  من  إضايف  شخص  مليون   600
اخلبراء  ويدعو   ، كاف  غير  لديها  اللقاحات  مخزون  أن  إلى  الــدول  من 

تضرًرا. األكثر  واملناطق  الضعيفة  للفئات  األولوية  إعطاء  إلى  احلكومة 

 Johnson & لقاحات  عن  العاملية  الصحة  منظمة 

AstraZeneca Johnson و 
جونسون  آند  جونسون  شركة  لقاح  إن  العاملية  الصحة  منظمة  قالت 
 AstraZeneca آمن. توصي وكالة األمم املتحدة  مبواصلة إعطاء لقاح 

األوروبية. الدول  من  العديد  يف  تعليقه  مت  الذي 

الصحة  ملنظمة  اإلستراتيجية  اإلستشارية  اخلبراء  مجموعة  قدمت 
 Covid-19 لقاح  ألحدث  توصياتها   )SAGE( التطعيم  حول  العاملية 
أليخاندرو  الدكتور  قال   .Johnson & Johnson شركة  إنتاج  من 
األدويــة  شركة  أنتجته  الــذي  اللقاح  عن   ،  SAGE رئيس   ، كرافيوتو 
يف  النظر  »بعد  العاملية:  الصحة  ملنظمة  صحفي  مؤمتر  خالل   ، األمريكية 

الالزمة«. الفعالية  وله  آمن  أنه  ثبت  لقاح  لدينا   ، األدلة 

يف  تقدميه  مت  الــذي   ،  Johnson & Johnson لقاح  تقدمي  مت 
األدويــة  وكالة  قبل  من  فبراير   27 يف  املتحدة  الواليات  يف   ، يناير   29
قبل  من  أيًضا  األمريكي  اللقاح  على  املوافقة  متت   .)FDA( األمريكية 

11 مارس. وكالة األدوية األوروبية )EMA( يف 
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األشخاص  جلميع   Johnson & Johnson بلقاح   SAGE توصي 
للسن«.  أقصى  حد  وجود  عدم  »مع   - عاًما   18 عن  أعمارهم  تزيد  الذين 
حقنة  هو  اللقاح  أن  هي  الناس«  من  املزيد  »تطعيم  على  القدرة  ميزة 
تختلف  »ال   ، الوقائية  بــالــقــدرة  يتعلق  فيما  ولكن  ــدة.  واحـ عضلية 
و   Moderna و   Pfizer شركة  طورتها  )التي  األخــرى  اللقاحات  عن 
قال  كما   ، بها«  والتوصية  بالفعل  مراجعتها  متت  التي   )AstraZeneca

كرافيوتو. الدكتور 

أن   SAGE تعتبر   ، احلــوامــل  النساء  يف  باستخدامه  يتعلق  فيما 
االدعاء  يستند  نسبًيا«.  أماًنا  »أكثر   Johnson & Johnson لقاح 
واسع  نطاق  على  ويستخدم  الشركة  نفس  أنتجته  آخر  لقاح  دراسة  إلى 

قال   .)DRC( الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  اإليبوال  فيروس  ضد 
املرضعات«. النساء  على  ينطبق  نفسه  »األمر  كرافيوتو:  الدكتور 

 Covid-19 بـ  بالفعل  أصيبوا  الذين  األشــخــاص  أن   SAGE تقدر 
باالنتظار  توصيهم  ولكنها   Johnson & Johnson لقاح  تلقي  ميكنهم 
التي  »التضامن«  فترة  اللقاح.  على  احلصول  قبل  اإلصابة  بعد  أشهر  ستة 
األولى  جرعتهم  بتلقي  املصابني  غير  الضعفاء  لألشخاص  تسمح  أن  ينبغي 

اللقاح. من 

توصي  بقوة   Covid-19 متغيرات  فيها  تنتشر  التي  للبلدان  بالنسبة 
أسبوعني  أو  أسبوع  من  أكثر  بالفعل  املصابون  األشخاص  ينتظر  أال   SAGE

التطعيم. تلقي  قبل  اإلصابة  بعد 

الفوائد تفوق املخاطر اليوم   :  AstraZeneca   •  

العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة  العاملية  االستشارية  اللجنة  تقوم 
للقاح  احملتملة  املخاطر  مبراجعة  حالًيا   )GACVS( اللقاحات  سالمة  بشأن 
بشأن  اخلميس  يوم  نتائجه   EMA يقدم  أن  املقرر  ومن   .AstraZeneca
وقالت  أوروبية.  دولــة   13 يف  تعليقه  مت  الــذي   ، للقاح  احملتملة  املخاطر 
العاملية  الصحة  منظمة  تنظر   ، املرحلة  هذه  »يف  العاملية  الصحة  منظمة 
مبواصلة  وتوصي  مخاطره  تفوق  أنها  على  أسترازينيكا  لقاح  فوائد  يف 

التطعيمات«.

مؤقًتا  األوروبــي  االحتاد  يف  دول  عدة  أوقفت   ، املاضي  األسبوع  خالل 
مت  البريطانية.  السويدية  األدوية  شركة  تنتجه  الذي  اللقاح  استخدام 
مشاكل  عن  تقارير  بعد  احترازي  كإجراء  التعليق  هذا  بشأن  قرار  اتخاذ 

لقاح  تلقوا  الذين  األشخاص  لدى   - اجللطة  ذلك  يف  مبا   - الــدم  تخثر 
.AstraZeneca

لن   -19 كوفيد  ضد  »التطعيم  أن  على  العاملية  الصحة  منظمة  وشددت 
االنضمام  أحداث  أن  املعروف  من  أخــرى«.  ألسباب  الوفاة  أو  املرض  يقلل 
اجللطات  إن  املتحدة  األمم  وكالة  وقالت  متكرر.  بشكل  حتدث  اخلثاري 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  ــراض  أم أكثر  ثالث  هي  الوريدية  الدموية 

.« العالم  يف  شيوعا 

»نقطة  إىل  الوابء  وصل  ملاذا   : العاملية  الصحة  منظمة    •  
حرجة« 

الوضع  هو  هذا  »ليس  العاملية  الصحة  منظمة  يف  املسؤولني  أحد  قال 
الوباء«. بدء  من  شهًرا  عشر  ستة  بعد  فيه  أنفسنا  جند  أن  نريد  الذي 

وباء  فإن  العاملية  الصحة  منظمة  تقلق  احلالية  الديناميكية  ووفق 
يف  شخص  ماليني  ثالثة  من  يقرب  ما  بحياة  أودى  الــذي   ،  Covid-19
ماريا  أوضحت  حرجة«.  »مرحلة  يف   ، عام  من  ألكثر  العالم  أنحاء  جميع 
فان كيركوف ، املديرة الفنية يف وكالة األمم املتحدة  أن »مسار هذا الوباء 
يف  املسجلة  والوفيات  احلاالت  عدد  يف  كبيرة  زيادة  مع  االتساع«   يف  آخذ 
جميع أنحاء العالم لعدة أسابيع ، خاصة يف آسيا والشرق األوسط. الشرق 

والبرازيل.

العامل •  منو كبري للسالالت يف   

الوباء.  تطور  حول  كيركوف  فان  ماريا  أكدت  كما   ، باطراد«  تنمو  »إنها 
والوفيات  اإلصــابــات  العاملية:  الصحة  منظمة  تقلقان  بياناتان  هناك 
على   9٪ بنسبة  ــاالت  احل عــدد  ارتفع   ، املاضي  األســبــوع  يف  اجلــديــدة. 

.5٪ بنسبة  الوفيات  عدد  ارتفع  بينما   ، العالم  مستوى 

يف  احلــاالت  من  عــدد  أكبر  رابــع  املاضي  األسبوع  سجلنا  »لقد  وقــال: 

الذي  التوالي  على  السابع  األســبــوع  هو  هــذا  اآلن.  حتى  واحــد  أسبوع 
تشهد  الذي  التوالي  على  الرابع  واألسبوع   ، احلاالت  يف  زيادة  فيه  تشهد 
اجلنرال  العاملية-  الصحة  منظمة  مدير  وخلص  الوفيات«.  يف  زيادة  فيه 

غبريسوس. أدهانوم  تيدروس 

من  الرغم  عىل   ، للكثريا  نشطا  يزال  ال  جائحة   •  
اللقاحات وجود 

حقيقة  الوباء  يــزال  ال   ، ظهوره  على  تقريًبا  ونصف  عام  مــرور  بعد 

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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العاملية  الصحة  منظمة  من  تحذير   •  

»إن  قائلة  القيود  تخفيف  من  أوروبا  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت 
الوضع يف الهند ميكن أن يحدث يف أي مكان«. و قد جادلت منظمة الصحة 
يكون  قد  حالًيا  الهند  تواجه  التي  الرئيسية  الصحية  األزمة  بأن  العاملية 

بعض  يف  أيًضا  ولكن   ، كورونا  لفيروس  الهندي  باملتغير  يسمى  ما  مصدرها 
الصحية. للقيود  االمتثال  عدم  مثل  السلوكيات 

 15 و   12 الذين ترتاوح أعمارهم بني  • لقاح لألطفال   
عاًما يف االتحاد األورويب؟ 

االحتــاد  يف  طلب  تقدمي  على   BioNTech األملاني  املختبر  يوشك 
يف   Covid-19 ضد  لقاحه  الستخدام  تصريح  على  للحصول  األوروبــي 
املوافقة  ، مما يجعل  15 عاًما  و   12 أعمارهم بني  الذين تتراوح  األطفال 
 BioNTech ممكنة يف وقت مبكر من يونيو. يف الواليات املتحدة ، قدمت 
الطوارئ  تصريح  لتمديد  طلًبا  بالفعل  أبريل  أوائل  يف   Pfizer وشريكتها 

عاًما.  15 و   12 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  للمراهقني  للقاح 

 2022 إنتاج ثالثة مليارات جرعة يف عام  تريد  • مودران   

بها حتى  التصنيع اخلاصة  تعتزم شركة موديرنا االستثمار يف خطوط 
 Covid-19 إلى ثالثة مليارات جرعة من لقاح  إنتاج ما يصل  تتمكن من 
على  يعتمد  لقاًحا  طور  الــذي   ، األمريكي  املختبر  قام   .2022 عام  يف 
لعام  توقعاته  برفع   ،  Pfizer / BioNTech مثل  املبتكرة   RNA تقنية 
ومليار  مليون   800 بني  ما  توفير  على  قادًرا  يكون  أن  اآلن  ويأمل   2021

العام. هذا  جرعة 

أمريكا  لكواب  سينوفاك  لقاح  تسلمي    •  

كوفيد  لفيروس  املضاد  الصيني  اللقاح  من  جرعة   50000 وصلت 
Sinovac ، الذي يهدف إلى حتصني الالعبني واملدربني واحلكام لبطولة 

أوروغواي يوم األربعاء. إلى   ، 10 يوليو(   - أمريكا )13 يونيو  كوبا 

3.13 مليون قتيل  •  أكرث من   

العالم  أنحاء  جميع  يف  شخًصا   3152.646 عن  يقل  ال  ما  الوباء  قتل 
رسمية  مصادر  من  برس  فرانس  لوكالة  لتقرير  وفًقا   ،  2019 ديسمبر  منذ 

جرينتش. بتوقيت   10:00 الساعة  اخلميس  يوم 

تليها   )574329( القتلى  من  عــدد  أعلى  لديها  املتحدة  الــواليــات 
 )204.832( والهند   )215.918( واملكسيك   )398.185( البرازيل 
املجر   ، تضررا  األكثر  البلدان  بني  من   .)127480( املتحدة  واململكة 
األرقام  هذه  بسكانها.  مقارنة  الوفيات  من  عدد  ألكبر  تأسف  التي  هي 
من  يومية  تقارير  إلى  تستند  وهي  العاملي.  الصعيد  على  بها  يستهان  ال 
أسس  إلى  تستند  تقييم  إعادة  تضمني  دون   ، الوطنية  الصحية  السلطات 

إحصائية.

خمسة أسئلة حول هذا التهديد اجلديد   :Covid-19 البديل الهندي لـ 
املوجود اآلن يف فرنسا

خمس  اكتشاف  مت  قد  الهند  يف  السيطرة  نطاق  خارج  قد  الوباء  إن 
Covid-19 يف فرنسا ، مبا يف ذلك حالتان يف  لـ  النوع الهندي  حاالت من 
يوم  الفرنسية  الصحية  السلطات  أكدت  حسبما   ،  Lot-et-Garonne

أبريل.   30 اجلمعة 

الهندي؟ الفريوس  ظهر  ومىت  أين 

ألول   ،  »̜.1.617« باسم  أيًضا  املعروف   ، »الهندي«  البديل  اكتشاف  مت 
»لقد  الهند.  بوسط  ناجبور  مدينة  من  بالقرب   2020 أكتوبر   5 يف  مرة 
حصلنا  حقيقي.  متغير  وجود  يف  كنا  أننا  لفهم  طوياًل  وقًتا  األمر  استغرق 
يف  وجنده  جًدا  كبيرة  بسرعة  ينتشر  واليوم   ، دجنبر  يف  التأكيد  على 

مركز  مدير   ، ميشرا  راكيش  الوراثة  عالم   »، العينات  من  واملزيد  املزيد 
للعالم.  ، أباد  حيدر  ومقره   )CCMB( واخللوية  اجلزيئية  البيولوجيا 

مزدوجة«؟ »متحولة  يمسى  ملاذا 

على  يحتوي  ألنه  املــزدوج«  »املتحور  اسم  الهندي  املتغير  على  ُيطلق 
ساللتني  يف  »توجد   .484 و   452 »سبايك«:  لبروتني  معروفتني  طفرتني 
يف  طفيفة  زيادة   452 الطفرة  تسبب  قد   ، املتحدة  الواليات  يف  تنتشران 
التي  الطفرة  هي   484 الطفرة   .30٪ إلى   20 حوالي   ، االنتقال.  قابلية 
مسؤولة  ستكون  ؛  إفريقيا  وجنوب  البرازيلية  املتغيرات  يف  رؤيتها  ميكن 
إلى حد كبير عن الهروب املناعي والفعالية اجلزئية للقاحات ، كما يوضح 

، لزمالئنا يف ال كروا. CHU de ليون  الفيروسات يف  ، عالم  برونو لينا 

الهند؟ يف  املرض  تفيش  عن  املسؤول  هو  هل 

الفيروس  ســالالت  من  عــدوى  أكثر  شك  بال  الهندي  البديل  كــان  إذا 
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
يف  اإلقليمية  الصحة  وكــالــة  عقدت   ، أبــريــل   30 اجلمعة  يــوم  يف 
أشخاص  ثالثة  ــود  وج فيه  ــدت  أك  ، صحفيا  مــؤمتــرا  نوفيل-آكيتني 
بوردو  يف  يعيش  رجل  إنهما  املنطقة.  يف  الهندي  بالنوع  إصابتهم  ثبتت 
من  الثالثينيات  يف  هم   .Villeneuve-sur-Lot منطقة  من  وزوجــان 

التعزيز  إجراءات  قبل   ، مارس  شهر  نهاية  يف  صغير.  لطفل  ووالدا  العمر 
بلدان  يف  بالتوقف  فرنسا  إلى  وعــادوا  الهند  يف  مكثوا   ، احلــدود  على 
الشابة  املرأة  فحص  نتيجة  جاءت   ، نيسان   / أبريل   9 يف  أخرى.  أوروبية 

اخلارج. إلى  العودة  بهدف  للفحص  خضوعها  أثناء  إيجابية 

من  جديدة  وشحنة  تطعمي  ماليني   5 تجاوز  املغرب:  يف  كوروان  فريوس 

سينوفارم  لقاحات  من  جرعة   500000

الوزارة  وقالت  املغرب.  يف  أولي  لقاح  ماليني  اخلمسة  عتبة  جتاوز  مت 
ومت  اللقاح  من  الثانية  جرعتهم  تلقوا  شخًصا   5533 إن  اجلمعة  يوم 
املاضية  ساعة   24 الـ  خالل  مرة  ألول  جديد  شخص   69000 تطعيم 
إلى  اجلرعتني  تلقوا  الــذيــن  لألشخاص  اإلجمالي  الــعــدد  رفــع  ممــا   ،

.4260412

كورونا  بفيروس  إصابة  حالة   363 تسجيل  مت   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
املغرب. يف  املاضية  ساعة   24 الـ خالل  حالة   516 و 

إن   ،  19  - كوفيد  حالة  عــن  اليومية  نشرتها  يف  ــوزارة  الـ وقــالــت 
حالة   511249 إلى  اإلصابات  عدد  إجمالي  يرفع  اجلديد  التقرير 
 497.621 إصابة منذ أول حالة مت اإلبالغ عنها يف مارس املاضي ، وإلى 

اإلجمالي  العدد  وارتفع   .97.3٪ عالج  مبعدل  أي   ، متاًما  تعافى  حالة 
 ، ساعة   24 خالل  جديدة  وفيات   3 تسجيل  مع   ،  9023 إلى  للوفيات 
إجراؤها  مت  التي  الفحوصات  عدد   .1.8٪ بلغ  للحاالت  إماتة  مبعدل 

.4.3٪ إيجابية  بنسبة  اختبارًا   4605

إلى   343 من  ساعة   24 غضون  يف  احلرجة  احلــاالت  عدد  انخفض 
اليوم  أنه اعتباًرا من  التنبيب. الحظ  16 حتت  ، مبا يف ذلك  اليوم   329
 4260412 وتلقى  املغرب  يف  اللقاح  بالفعل  شخًصا   5054642 تلقى   ،

الثانية. جرعتهم  بالفعل 

جرعة  ألــف   500 حــوالــي   ، أبــريــل   30 اجلمعة  املــغــرب  تلقى  وقــد 
جرعة  ألف   500  ، أبريل   30 اجلمعة    ، سينوفارم  لقاح  من  إضافية 
شركة  تنتجه  الذي   ، كورونا  فيروس  ضد  الصيني  اللقاح  من  جديدة 
أقل  يف  تلقيها  يتم  التي  اللقاح  من  الثانية  الدفعة  هي  هذه  سينوفارم. 

جرعة. مليون  بإجمالي   ، أسبوع  من 

لـ  املضاد  اللقاح  من  جرعة  ماليني   10 من  جزء  هما  الشحنتان  هاتان 
استالمها  يتم  أن  يجب  والتي  للمغرب  الصني  وعدتها  التي   Covid-19

 . وماي  أبريل  شهري  خالل 

 AstraZeneca وتلك اخلاصة بـ Sinopharm بني تلك اخلاصة بـ
إلى  باإلضافة   ، جرعة  مليون   9.5 املغرب  لدى  سيكون   ، اآلن  وحتى   ،
ملنظمة  التابع   Covax برنامج  إطار  يف  تسليمها  مت  جرعة   300000

 .)WHO( العاملية  الصحة 


