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ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات االجـ ــ ــ ــدم ــ ــ اخل
ــة  ــح ــص ــيــم وال ــتــعــل وخـــصـــوصـــا ال
اجتماعية  حــقــوق  هــي  والــســكــن 
والدولة  اإلنسان.  لكرامة  أساسية 
جلميع  توفيرها  عن  املسؤولة  هي 
عمومية  كخدمات  املــواطــنــن/ات 
وظــائــفــهــا.لــكــن  صــلــب  يف  ــل  ــدخ ت
أعــطــى  ــوح  ــن ــم امل  2011 دســـتـــور 
من  الــدولــة  لتتملص  الــشــرعــيــة 
احلقوق  هذه  ضمان  يف  مسؤوليتها 
ــط تــوفــيــرهــا بــاإلمــكــانــيــات  ــرب ب
عمليا  عنها  تخلت  بعدما  املتوفرة˛ 
طويلة. مدة  منذ  تدريجي  وبشكل 

بحكم  ــة˛  ــي ــزن ــخ امل فـــالـــدولـــة 
ــا كـــجـــهـــاز طــبــقــي يف  ــه ــت ــع ــي ــب ط
ــة الــتــبــعــيــة وخــاضــع  ــوازي ــرج ــب ال
ــاءات املــؤســســات  ــ لــتــوصــيــات وامـ
رأسها  وعلى  االمبريالية  املالية 
والبنك  ــي  ــدول ال الــنــقــد  صــنــدوق 
ــات  ــاع ــط ــق ــر ال ــب ــت ــع ــي˛ ت ــاملـ ــعـ الـ
والصحة  كالتعليم  االجتماعية 
ومكلفة  منتجة  غــيــر  قــطــاعــات 
من  بد  ال  الدولة˛لذلك  خلزينة 
إليها  املوجهة  االعتمادات  تقليص 
للرأسمالين أي  للخواص  وتفويتها 

عمومية  خدمات  من  وحتويلها 
الرأسمالية  ملنطق  تخضع  سلع  إلى 
بأقل  األربـــاح  اكــبــر  حتقيق  ــو  وه
ــا جــعــلــهــا ســوقــا  ــف.مم ــي ــال ــك ــت ال
ــراس  ــ ــت ــ ــع واالف يــحــكــمــهــا اجلـــشـ
جيوب  حــســاب  عــلــى  الــرأســمــالــي 
املواطنن/ات.وما  وتعليم  وصحة 
يد  يف  اخلـــدمـــات  ــذه  هـ مــن  بــقــي 
وضعيف  مــتــدهــور  فــهــو  الـــدولـــة 
ــودة  ــادات واجلـ ــم ــت مــن حــيــث االع
والــتــجــهــيــزات واألطــر...فــتــكــفــي 

ــى اخلــصــاص املــهــول يف  اإلشـــارة إل
ــر  املــؤســســات والــتــجــهــيــزات واألط
 100 )حــوالــي  والصحية  الطبية 
الصحية  األطــر  يف  كخصاص  ألف 
والتربوية  الصحة(  ــر  وزي حسب 
االجتماعية  األزمة  حجم  لندرك 
ــي تــخــنــق أنــفــاس  ــت ــة ال ــي ــارث ــك ال
هذه  يعمق  املغربي.ومما  الشعب 
مظاهر  ــذر  ــ وجت ــتــشــار  ان األزمــــة 
والرشوة  والفساد  التسيب  وأشكال 

العمومي... املال  واختاس 

عن  املخزنية  الــدولــة  تخلي  إن 
وتفويتها  االجتماعية  اخلدمات 
صلب   يف  يــدخــل  ــرأســمــالــيــن  ــل ل
املتوحشة  الليبرالية  سياستها 
السائدة  الطبقية  للكتلة  خدمة 
املتعددة  الرأسمالية  والــشــركــات 
االســـتـــيـــطـــان .هـــــذه الــســيــاســة 
ألنه  املستقبل  يف  أكثر  ستتعمق 
املزيد  سوى  بديل  من  للدولة  ليس 
بالضرائب  الشعب  كاهل  إثقال  من 
وتقليص  والغاء  األسعار  وحترير 

االجتماعية. امليزانيات 

مقدمته  ويف  لــلــشــعــب  ــس  ــي ول
سوي  بديل  مــن  العاملة  الطبقة 
وبناء  صفوفه  وتــوحــيــد  تنظيم 
وإســقــاط  ملــقــاومــة  دفــاعــه  أدوات 
ــة  ــي ــرال ــب ــي ــل ــذه الـــســـيـــاســـة ال ــ هـ
النظام  مــن  والتخلص  املتوحشة 
وطني  نظام  لبناء  كشرط  املخزني 
كافة  يف  ينعم  شعبي  دميقراطي 
واحلــيــاة  بــاحلــريــة  الشعب  ــراد  أفـ
يف  الــدولــة  فيه  وتصبح  الكرمية˛ 
خدمة  يف  ولــيــس  الــشــعــب  خــدمــة 

طفيلية.      برجوازية  أقلية 

  

الخدمات االجتماعية العمومية تحتضر 
والجماهير الشعبية هي من تؤدي الثمن
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3 عمال : وفاة  رأس اتبودة/صفرو 
 2022 مارس   30 األربعاء  يوم  فجر  املدنية˛  الوقاية  عناصر  انتشلت 
،جثث ثاثة عمال من داخل إحدى القنوات املائية حتت الطريق السيار 
وكانت  صفرو.  بإقليم  تابودة  رأس  نقطة  وجدة،على  فاس  بن  الرابط 
 26 الثاثاء  ليلة  املطرية  التساقطات  عن  ترتبت  التي  القوية  السيول 
بإزالة  عملهم  يباشرون  كانوا  عندما  العمال  هؤالء  جرفت  قد  مارس، 

السيار.  الطريق  و قنوات  السيول من جنبات  و  أكوام الطن 

لدى  عماال  كانوا  )الشهداء(  الثاثة  املتوفن  أن  بالذكر  اجلدير 
تاهلة  مدينة  من  ينحدرون  شباب  وهم  السيار،  الطريق  لصيانة  شركة 
سبقته  أخــرى  ــوادث  حل املــأســاوي  ــادث  احل هــذا  وينضاف  ــازة.  ت /إقليم 
أخرى  الشغل  وحوادث  االستغال  مواقع  إلى  املؤدية  الطرقات  عرفتها 
احلادث   .2021 فبراير   8 يف  طنجة  معمل  مأساة  أبرزها  و  املعامل  داخل 
الوقاية  و  السامة  شروط  عن  تخصصاتهم  بكل  املسؤولن  يسائل  كذلك 
الطرقات،  وعلى  واألوراش  والضيعات  املعامل  داخل  توفيرها  ينبغي  التي 
الصمت  أمام  والعمال  العامات  أرواح  الذي يحصد  النزيف  للحد من هذا 

الدولة.  ألجهزة  املريب 

لعوائل  احلارة  تعازينا  عن  نعبر  أن  إال  النشرة  جريدة  يف  يسعنا  وال 
الدفاع  أدوات  خلق  وآنية  ضرورة  على  التأكيد  جندد  و  ذويهم  و  الضحايا 

العاملة. الطبقة  لكل  واالقتصادية  السياسية 

زراعية عاملة   22 إصابة   : الكبري  القرص 
22 عاملة زراعية)يف الفراولة(  2022 نقل  23 مارس  مت يوم األربعاء 
وذلك  اخلطورة،  متفاوتة  حاالت  يف  الكبير  القصر  مستشفيات  أحد  إلى 
وقع  احلادث  االستغال.  مواقع  إلى  تقلهن  كانت  التي  املركبة  انقاب  إثر 
دائرة  تاطفت  قيادة  بوجديان  بجماعة  بــودران  مدشر  مستوى  على 
على  يحيلنا  لكنه  األرواح،  يف  خسائر  يخلف  لم  احلادث  الكبير.  القصر 
مسلسل املآسي التي تصيب العامات والعمال الزراعين و هم يف طريقهم 
البشر.  لنقل  تصلح  ال  نقل  وسائل  منت  على  /االستغاليات  الضيعات  إلى 
استنفار  األجدى  احلــوادث،  ملعاينة  والسلطات  الدرك  استنفار  فعوض 

وسامة  وحــيــاة  اإلنسانية  الــكــرامــة  الحــتــرام  والــبــاطــرونــا  املــســؤولــن 
والعمال. العامات 

عامالت و عمال سيكوميك /مكناس: 
تضامن نسايئ أممي

للنساء باملغرب بزيارة ميدانية  العاملية  املسيرة  قام وفد من تنسيقية 
 29 الثاثاء  يوم  للخياطة  /مكناس  سيكوميك  وعمال  عامات  ملعتصم 
الامشروط  دعمهن  عن  التنسيقية  نساء  عبرت  ،وقــد   2022 مــارس 
للمطالبة  الثامن  شهره  قارب  الذي  اعتصامهن  يف  العامات  لنضاالت 
املالكة  البرجوازية  ألطماع  ،والتصدي  املشروعة  الشغلية  بحقوقهن 
االجتماعية  بالكلفة  االلتزام  دون  الشركة  تصفية  تنوي  التي  للشركة 

بتسريح  يتعلق  األمر  أن  عاتها-خصوصا  القوانن-على  تفرضها  التي 
وتشريد مئات العامات والعمال الذين واللواتي اشتغلوا /ن ملصلحة هذه 
على  طفت  التي  املشاكل  إثر بعض  وعلى  عشر سنوات.  أكثر  منذ  الشركة 
التنفيذي  املكتب  ،عبر  االنتهازية  املمارسات  بعض  فضح  إطار  يف  السطح 
للعامات يف معركتهن هاته ضدا  املطلق  و دعمه  ل ك. د. ش. عن تبنيه 

ملطالبهن. التنكر  و  التواطؤ  مظاهر  بعض  على 

طنجة : طرد تعسفي ومحاكمة عمال /ات
أمام  عامل  و  عاملة   11 الزوال  بعد   2022 مارس   30 األربعاء  يوم  مُثل 
سنة  التعسفي  للطرد  تعرضوا  أن  ،سبق  بطنجة  االبتدائية  احملكمة 
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بطنجة. والنسيج  للخياطة  »صوفيا«  شركة  طرف  من   2018

املطالبة  أجل  من  /ن  نضالهم  من  انتقاما  واحملاكمة  املتابعة  وتأتي 
بحقوقهم /ن الشغلية واالجتماعية يف إطار حقهم/ن يف العمل النقابي. 
والعمال  للعامات  العمل«  حرية  وعرقلة  »التهديد  تهمة  تلفيق  مت  وقد 
الباطرونا يف وجه  التهمة/ الساح الذي ما فتئت تلوح به  املتابعن وهي 
مقابل  الصمت  وضمان  واستعبادها  تركيعها  أجل  من  العاملة  الطبقة 
يشترطون  الباطرونا  من  العديد  أن  لوحظ  حيث  استغالها.  بشاعة 
البند  هذا  وتضمن  النقابي  العمل  ممارسة  عدم  الشغل  طالبي  على 

العبودية. بصكوك  شبيهة  هي  شغل  عقود  داخل 

طانطان / معاانة العمال العرضيني
يدين  بيانا  بطانطان  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  أصدر 
للعمال  الشغلية  احلقوق  على  واإلجهاز  والفقير  التشريد  سياسات  فيه 
وعبر  طانطان،  بإقليم  والقروية  احلضرية  باجلماعات  العرضين 
عن  عبر  كما  التفتيش،  وجهاز  اإلدارية  السلطات  تواطؤ  على  سخطه 
إلى  داعيا  العمال  حقوق  عن  للدفاع  الهادفة  املبادرات  لكل  مساندته 

العاملة.  الطبقة  عن  للدفاع  املشترك  للعمل  آلية  تشكيل 

والقروية  احلضرية  باجلماعات  العرضيون  العمال  ويطالب  هــذا 
التغطية  وإقرار  العمل  مدة  واحترام  املتأخرة،  أجورهن  بصرف  بطانطان 

التقاعد. ومعاش  العائلية  والتعويضات  االجتماعية  واحلماية 

املحمدية : تقليص أعداد عمال الحراسة 
ابملؤسسات التعلميية.

يف خطوة تراجعية تكرس هشاشة الشغل،أصدرت املديرية اإلقليمية 
قرارا  باحملمدية،  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لــوزارة 
العمومية، يقضي  التعليمية  املؤسسات  أرسلته ملديرات ومديري  مجحفا 
احلراسة.  بخدمة  املكلفة  للشركة  التابعن  األمن  حراس  عدد  بتقليص 
وعزت املديرية قرارها هذا ب : محدودية االعتمادات املرصودة خلدمة 
التنفيذ  حيز  القرار  2022«.ويدخل  مالية  برسم  املفوضة  احلراسة 
 Époque شركة  ستكون  2022،وعليه  أبريل   1 اجلمعة  من  ابتداء 
Négoce أمام حتمية سحب عدد من عمالها لدى املؤسسات التعليمية 
،مما سيترتب عنه تشريد العشرات من عمال احلراسة الذين سيجدون 
هذه  وأن  خصوصا  جديد،  عمل  عن  البحث  بصدد  الشارع  يف  أنفسهم 
فيها  تنعدم  وشروط  ظروف  ظل  يف  تشتغل  العاملة  الطبقة  من  الفئة 

الشغل. يف  االستقرار  تضمن  التي  القانونية  املقومات 

بتكليف  البدائل،  وإيجاد  اخلصاص  لتعويض  املديرية  فرضت  وقد 
من  ضربا  يعتبر  مــا  وهــو  الكاميرات،  وتثبيت  التقنين  املساعدين 
من  األدنى  احلد  يف  وحقها  العاملة  الطبقة  مبصالح  واستهتارا  الامباالة 
إطار  يف  منظمة  تكون  ما  نادرا  الفئة  هذه  وأن  خصوصا  العيش،  شروط 

نقابية. تنظيمات 

عمال مصفاة »سامري« يطالبون 
»السنديك« ابألجور واشرتاكات صناديق 

التقاعد
للصناعة  االسم  مجهولة  املغربية  الشركة  ومستخدمو  عمال  دخل 
تعد  احتجاجية  خطوة  يف  بـ”سامير”،  اختصارا  املعروفة  والتكرير، 
بالتصفية  املكلف  السنديك  مطالبة  أجــل  مــن  نوعها،  مــن  الثانية 

بحقوقهم. املأجورين  ومتتيع  بالوعود  بالوفاء  للمصفاة  القضائية 

“سامير”  املوحد  النقابي  املكتب  املنضوون حتت  الشركة  واحتج عمال 
الشركة  مقر  أمام  اخلميس،  للشغل،  الدميقراطية  الكونفدرالية  التابع 
املأجورين. الوفاء بااللتزامات واحلوار مع  إلى  مبدينة احملمدية، داعن 

أن  على  رفعوها،  التي  الشعارات  خــال  من  العمال،  هــؤالء  وشــدد 
بكل  املأجورين  بتمتيع  ملزم  القضائية  بالتصفية  املكلف  السنديك 
من  وغيرها  التقاعد  صناديق  يف  واالشــتــراكــات  ــور  األج يف  حقوقهم 
منذ  صرفها  واملعلق  للشغل  اجلماعية  االتفاقية  يف  املكتوبة  املكاسب 

.2016 مارس  يف  القضائية  بالتصفية  احلكم 

الوطنية  للنقابة  العام  الكاتب  اليمني،  احلسن  أفاد  الصدد،  هذا  ويف 
يف  تندرج  االحتجاجية  الوقفة  ˛هذه  بأن  والغاز،  البترول  لصناعات 
سقوط  منذ  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  سطرته  الذي  املسلسل 
ما  إلى  املسؤولن  تنبيه  بغاية  القضائية،  التصفية  يف  سامير  شركة 

العاملة˛. الطبقة  وضع  وخاصة  الشركة  داخل  األوضاع  وصلته 

اإللكترونية،  هسبريس  جلريدة  تصريحه  ضمن  اليمني،  وأوضــح 
السنديك  االحتجاجي  الشكل  هــذا  خــال  من  يبلغون  املأجورين  أن 
الــحــوار  اســتــكــمــال  “ضـــرورة  سامير  شؤون  تدبير  على  املسؤول  بصفته 
بكل  المأجورين  تمتيع  على  ويعمل  الكونفدرالية  مع  فتحه  الــذي 

منها”. كبير  جزء  المعلق  أجورهم 

تدبير  عن  املسؤول  دائما،  املصرح  وفــق  العمال،  هــؤالء  طالب  كما 
املتوقفة  التقاعد  بصناديق  اخلــاصــة  االشــتــراكــات  ــأداء  بـــ املصفاة 
مزريا  وضعا  خلق  االشتراكات  هذه  تعليق  أن  إلى  مشيرا  منذ2016، 
بالنسبة  وكذلك  الشركة،  مع  شغل  بعقود  املرتبطة  العاملة  للطبقة 
تقليص  مت  والذين  مؤخرا  الشركة  ــادروا  غ متقاعد  مائتي  يفوق  ملا 

املائة. 45 يف  أكثر من  معاشاتهم بنسبة 

سياق  يف  النقابي،  الفاعل  حسب  االحتجاجية،  الوقفة  هذه  وتأتي 
مؤكدا  احملروقات،  أسعار  ارتفاع  يف  املتمثل  واملغرب  العالم  يعيشه  عام 
على  مشددا  املتوقفة،  املصفاة  هذه  إقاع  إعادة  أجل  من  إشارة  هذه  أن 
التحديات  مــواجــهــة  أجــل  الــمــصــفــاة مــن  لــهــذه  اللحظة  “هــذه هــي  أن 
على  للمحروقات  الملتهبة  األســعــار  ظــل  فــي  المغرب  دخلها  التي 

الدولي”. الصعيد 
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*حركة املعطلني تواصل نضالها من اجل 
الشغل

سلسلة  باملغرب  املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  تخوض 
واعتصامات  وقفات  من  األشكال  املتنوعة  واحمللية  اجلهوية  املعارك   من 
ومتاسينت  وجرسيف  وتاهلة  كفاس  وبلدات  مــدن  عــدة  يف  ومسيرات 
الشغل  يف  احلق  اجل  وتالسينت...من  وامينتانوت  وامــزورن  جرير  وبن 
والتظيم وضد االعتقاالت واحملاكمات اجلائرة يف حق مناضلي اجلمعية 
وآخرهم املناضل محمد االحمدي من فرع امزورن الذي مت اعتقاله بعد 

املجيدة. مارس   23 انتفاضة  لذكرى  الفرع  تخليد 

بتاريخ  العام  الرأي  إلى  بيانا  للجمعية  التنفيذي  املكتب  اصدر  وقد 
اعتقاال  األحمدي  محمد  املناضل  اعتقال  فيه  يعتبر   2022 مارس   28
مناضلي  حق  يف  الصورية  واحملاكمات  االعتقاالت  من  كجزء  سياسيا 
املسلط  واحلصار  القمع  بكل  فيه  ويندد  صوتها˛  اقبار  بهدف  اجلمعية 
الوطنية  التنسيقية  نضاالت  ومنها  الشعبية  اجلماهير  نضاالت  على 
مناضلي/ جميع  املكتب  طالب  التعاقد.كما  عليهم  املفروض  لألساتذة 
على  خطورة  يشكل  الــذي  »اوراش«  برنامج  مقاطعة  إلى  اجلمعية  ات 

العمومية. الوظيفة 

*النضال من اجل الحق يف السكن الالئق.
باغا  مبراكش  باملنارة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  اصدر 
العسكري  احلي  سكان  معاناة  حول   2022 مارس   27 بتاريخ  العام  للرأي 
االجتماعي  واإلقصاء  والتهميش  الضرر  من  مبراكش  تاشفن  بن  يوسف 
 2011 فبراير  محضر  فيها  مبا  لهم  املقدمة  الوعود  رغم  سنوات  منذ 

11 سنة على توقيعه. الذي لم ينفذ رغم مرور 

العسكرين  أرامــل  مــن  وهــم  ــي˛  احل هــذا  سكان  فــان  الــبــاغ  وحسب 
من  مجموعة  خاضوا  قد  املعطوبن˛   واجلنود  املتقاعدين  واجلنود 
توصل  بعد  اجلــاري  مــارس   7 يف  آخرها  كانت  االحتجاجية  الوقفات 
يدعي  عقاري  مقاول  طرف  من  باإلفراغ  تطالبهم  بــإنــذارات  بعضهم 

60 سنة. أزيد من  التي يقطنون فيها منذ   ˛2018 ملكيته لألرض منذ 

استفاد  دفوعات  عبر  متليك  عميلة  متت  انه  باغه  يف  الفرع  ويخبر 
منها ضباط وضباط سامون يف اجليش. إال أنها توقفت بالنسبة للجنود 

الدواعي واألسباب. وأرامل اجلنود دون حتديد 

بتمليك  الائق  السكن  يف  احلي  ساكنة  حق  بضمان  الفرع  ويطالب 
كرامتها  وضمان  وساكنته  احلي  عن  واإلقصاء  التهميش  ورفع  مساكنها 

حقوقها. وحماية 

* ضحااي مافيا العقار
إلى  املهاجرين˛  املغاربة  من  اغلبهم  املواطنن  من  مجموعة  تعرض 
العقارية  األخــضــر«  شــركــة«الــوادي  طــرف  من  واحتيال  نصب  عملية 

ومراكش. البيضاء  الدار  مبدينتي  االماراتية 

ب«الوادي  سمتهما  مشروعن  الشركة  هذه  أطلقت   2016 سنة  ففي 
فيا   350 من  مكون  سكني  جتمع  عن  عبارة  مبراكش  األخضر«.احدهما 
قامت  الزبائن  فخمة.والستقطاب  بشقق  مكون  البيضاء  بالدار  وآخر 
السكنى  وزير  بحضور  مبراكش  املشروع  تقدمي  حفل  بتنظيم  الشركة 
آنذاك نبيل بن عبد اهلل ووالي مراكش وعمدتها.كما استعملت إغراءات 
على  شجع  مما  دفعات   3 على  السكن  اقتناء  مبلغ  بتقسيم  األداء  يف 
اإلقبال على املشروع وخاصة من طرف مغاربة يف املهجر يف اوربا واخلليج̨ 
من  شهرا   42 تتعدى  ال  فترة  يف  مساكنهم  الزبناء  يتسلم  ان  أساس  على 

والشراء. البيع  عقد  على  التوقيع  تاريخ 

بعض  أن  حيث  عليهم  نصبت  قد  الشركة  ان  اكتشفوا  الضحايا  ان  اال 
األشغال. بها  توقفت  األخر  والبعض  األشغال  بها  تنطلق  لم  االوراش 
األخضر«  ــوادي  ال  « األصلي  باسمها  تشتغل  ال  املغرب  يف  الشركة  وان 
يف  فالي«و«جي  غريت  مراكش  و«  فالي«  »غولف  مثل  أخرى  بأسماء  بل 
عبد  احملامي  هو  باملغرب  القانوني  العقاري«.ومستشارها  للتطور  جي 

احلالي. العدل  وزير  وهبي  اللطيف 

فان  بعضهم  لصالح  أحكام  وصدور  القضاء  إلى  الضحايا  جلوء  ورغم 
ملفهم لم يسوى بعد˛ واألحكام لم جتد طريقها بعد للتنفيذ˛ وحقوقهم 
على  الشركة  إجبار  على  قادرة  غير  املسؤولة  واجلهات  مهضومة˛  زالت  ال 
الضحايا  من  املسروقة  األموال  أن  األمر  يف  بالتزاماتها.واخلطير   الوفاء 

صعبة. كعملة  اخلارج  إلى  تهريبها  مت 
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*الحق يف التعلمي

عدة  يف  التاميذ  وأولياء  أباء  جمعيات  من  مجموعة  أصدرت 
مدم وبلدات مغربية بيانات إلى الرأي العام تندد فيها بهدر الزمن 
وزارة  تنهجها  التي  الصماء  األذان  وبسياسة  البناءهم  املدرسي 
بعدم  الهدر  هذا  مسؤولية  وحدها  تتحمل  التي  الوطنية  التربية 
يخوضون  الذين  التعاقد  عليهم  املفروض  األساتذة  ملف  معاجلة 

العمومية. الوظيفة  يف  إدماجهم  اجل  من  إضرابات 

التي  الترقيعية  واحللول  الوسائل  كل  اجلمعيات  هذه  وترفض 
للوزارة كتقدمي حصص الدعم من طرف أشخاص فاقدين لألهلية 

التربوية. 

للمديريات  ــر  األم إعــطــاء  إلــى  جلــأت  الـــوزارة  فــان  ــارة   ــإش ول
من  أشخاص  لتشغيل  التعليمية  املؤسسات  لدعوة  اإلقليمية 
يسمى  مــا  إطـــار  يف  للتاميذ  الــدعــم  دروس  لتقدمي  خــارجــهــا  
املفروض  األســاتــذة  إضــرابــات  تكسير  بهدف  اوراش«  ب«برنامج 
املفروض  لألساتذة  الوطنية  التنسيقة  أدانت  التعاقد.وقد  عليهم 
يف  يضرب  الذي   املخطط  هذا  املناضلة  والنقابات  التعاقد  عليهم 

اإلضراب. يف  واحلق  العمومية  املدرسة  العمق 

الحصول عىل جرعة ماء حلما يؤرق عددا من النساء 

التابعة إلقليم الفقيه بن صالح،  يف قرى بجماعة حد بوموسى 
اللواتي  النساء  بات احلصول على جرعة ماء حلما يؤرق عددا من 
بالكاد  لترات  بضعة  جللب  طويلة  مسافات  قطع  مرارة  يتجرعن 

للشرب. تكفيهن 

منية الهراس، واحدة من نسوة دوار أوالد عيسى- الشعبة اللواتي 
لهسبريس  حتكي  مجاورة،  زراعية  ضيعة  من  املاء  جلب  على  دأبن 
أن هذه اإلمكانية لم تعد متوفرة لها يف الشهور األخيرة بسبب شح 
اإلسراع  إلى  الترابية  اجلماعة  مصالح  تدعو  جعلها  ما  اآلبار؛  مياه 

الشروب. املاء  يف  حقه  لضمان  الدوار  جتاه  التزاماتها  بتنفيذ 

إلى  واجـــي”  “ســيــر  من  تعبوا  الدوار  “سكان  أن  منية،  وكشفت 
التي لم جتد طريقها  الترابية، ومن وعود املسؤولن  مقر اجلماعة 
منذ  وضعها  جرى  بالدوار  “سقاية  أن  إلى  مشيرة  التنفيذ”،  إلى 
حوالي عام دون أن تضطلع بأدوارها؛ ما زاد من قساوة املعاناة عند 

املاء”. توفير  مسؤولية  عليهن  تقع  اللواتي  الشعبة  دوار  نساء 

املاء،  عن  البحث  من  يئسن  ونساؤه  الــدوار  “فتيات  وأضافت: 
بعدما لم تعد مياه ثقب مائي تابع إلحدى ضيعات الدولة متاحة، 
مبا  الدوار  نساء  مّد  باجلوار  الكائنة  األسر  بعض  تقبل  تعد  لم  كما 
الفرشة  تراجع  بسبب  كاملعتاد،  احليوية  املادة  هذه  من  يحتجنه 

الصنابير”. مياه  صبيب  وتدني  املائية 

املاء  على  “احلصول  إن  الدوار،  أهالي  من  نعيمة،  قالت  بدورها، 
الظروف  قادتهن  اللواتي  للنساء  بالنسبة  كبيرة  معاناة  يشكل  بات 
أساسيات  كل  إلى  يفتقر  الــذي  املكان  بهذا  احلياة  قبر  بناء  إلى 
سيء  الوضع  أن  على  مشددة  والكهرباء”،  املاء  ذلك  يف  مبا  العيش، 
خاصة  التأخير  يقبل  يعد  لم  السقاية  تشغيل  مطلب  وأن  للغاية 
مع اقتراب موعد شهر رمضان األبرك حيث ميسي فيه البحث عن 

صعبا”. املاء 

النهار  طيلة  يتواصل  قد  للشرب  الصالح  باملاء  التزود  وأردفت: 
بالتجمعات السكنية املجاورة لقريتهن، ومع ذلك قد ال تفلح نسوة 
مبا  األخرى  االستعماالت  ولباقي  للشرب  يكفي  ما  جلب  يف  الدوار 
“انقطاع صبيب قناة لتصريف  إلى  املاشية”، الفتة  يف ذلك توريد 

الدوار”. مياه األمطار زاد من محنة 

بيان تضامين مع كراين كرباييل بدار بوعزة-اوالد عزوز -

للجمعية  والنواحي  النواصر  القليم  احمللية  أصــدرت  اللجنة 
 2022 أبريل   1 بتاريخ  بالبرنوصي بيانا  االنسان  حلقوق  املغربية 
بوعزة-اوالد  بدار  كبراييل  كريان  سكان   مع  تضامنها  فيه  تعلن 

عزوز  من أجل حقهم املشروع يف السكن.

وقد عقدت  اللجنة احمللية القليم لقاء مع مجموعة من هؤالء 
تتمحور  والتي  مطالبهم   حــول  واملتضررات  املتضررين  السكان 
عددهم  ويقدر  الئق.  بديل  سكن  من  االستفادة  يف  حقهم  حول 

افراد. بحوالي30 اسرة مكونة من عدة 

على  املتضررين/ات  شكاية  حسب  احمللية  السلطات  اقدمت  وقد 
املنازل بشكل عشوائي وفوق االثاث .كما مورست يف  هدم عدد من 
مرافقيها  وبعض  احمللية  السلطة  طرف   من  انتهاكات  عدة  حقهم 
ومن  مهام،  القانون  يف  محدد  هو  ما  حسب  مهامهم  جتاوزوا  الذين 

ذلك:

على   بالعنف   ــزوز  ع اوالد  جماعة  مقاطعة  قائد  -اعــتــداء 
احلاضرين. الشهود  وبشهادة  احلمر  الكرمي  عبد  املواطن 

-احتجاز املواطنة لطيفة امليساوي من طرف الباشا داخل سيارة 
اثارا  ان اعتدى عليها سائق طراكس بالضرب مما خلف  امنية بعد 

بارزة  على كامل جسمها.

حلقوق  باالستجابة  احمللية  السلطات  احمللية  اللجنة  وطالبت 
اعــتــداء  مــن  الضحايا  لــه  تــعــرض  فيما  حتقيق  وفــتــح  الساكنة 

وتعنيف.
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
املنظمة العاملية للصحة : فميا ييل 

السيناريوهات الثالثة اليت ميكن أن يتبعها 
الوابء

يف إطار نسخة منقحة من خطتها االستراتيجية ملكافحة الوباء ، تنشر 
، التطورات احملتملة للوباء.   2022 30 مارس  منظمة الصحة العاملية يوم 
الوباء األخير  أن يكون  أدهانوم غيبريسوس  العام تيدروس  يأمل مديرها 
حتى لو كانت منظمة الصحة العاملية قد قدرت بالفعل أن الوباء »لم ينته 

بعد«.

 45000 وتويف  شخص  ماين   10 من  أكثر  أصيب   ، املاضي  األسبوع  يف 
العدد  لكن  العاملية.  الصحة  منظمة  إلى  املرسلة  لألرقام  وفًقا   ، شخص 
بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير. كيف ميكن أن يتطور الوباء يف عام 2022؟ 
نحن  الوباء.  لتطور  سيناريوهات  ثاثة  العاملية  الصحة  منظمة  وضعت 

بالتفصيل لهم لك.

يف إطار نسخة منقحة من خطتها االستراتيجية ملكافحة الوباء ، تنشر 
منظمة الصحة العاملية يوم األربعاء ، 30 مارس 2022 ، التطورات احملتملة 
الوباء  أن يكون  أدهانوم غيبريسوس  العام تيدروس  للوباء. يأمل مديرها 
الوباء  أن  بالفعل  العاملية قد قدرت  لو كانت منظمة الصحة  األخير حتى 

»لم ينته بعد«.

 45000 وتويف  شخص  ماين   10 من  أكثر  أصيب   ، املاضي  األسبوع  يف 
العدد  لكن  العاملية.  الصحة  منظمة  إلى  املرسلة  لألرقام  وفًقا   ، شخص 
بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير. كيف ميكن أن يتطور الوباء يف عام 2022؟ 
نحن  الوباء.  لتطور  سيناريوهات  ثاثة  العاملية  الصحة  منظمة  وضعت 

بالتفصيل لهم لك.

1. نوع جديد »أكثر ضراوة وقابلية لالنتقال«

ظهور  سيشهد  العاملية  الصحة  منظمة  تصوره  الذي  األسوأ  السيناريو 
متغير جديد ، أكثر ضراوة من تلك التي تسببت بالفعل يف ماين الوفيات 
ألكثر من عامن. يوضح الدكتور تيدروس أن هذا »الفيروس األكثر ضراوة 
أو  التطعيم  بفضل  السكان  »حماية  يقوض  أن  شأنه  من  انتقاله«  وسرعة 

العدوى السابقة«.

األدوية  شركات  وكذلك  الصحية  السلطات  من  ذلك  بعد  هذا  سيتطلب 
تعديل اللقاحات املوجودة بشكل كبير والتأكد من توزيعها على األشخاص 

األكثر ضعًفا.

2. الـــفـــيـــروس »يــســتــمــر فـــي الـــتـــطـــور« ولـــكـــن »شــدتــه 

تتضاءل«

الصحة  وفقا ملنظمة   ، آخر يعتبر »مرجحا«  ، هناك سيناريو  ومع ذلك 
العاملية. األخير هو عندما »سيستمر الفيروس يف التطور ، لكن شدة املرض 
الذي يسببه ستنخفض مع زيادة املناعة من خال التطعيم وااللتهابات« ، 

مفصًا تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، خال مؤمتر صحفي.

قد تظهر قمم العدوى من وقت آلخر حيث تنخفض املناعة مرة أخرى 
، األمر الذي يتطلب لقاحات معززة ، خاصة لألشخاص املعرضن للخطر.

شدة  يف  تدريجًيا  انخفاًضا  الصحة  منظمة  تتوقع   ، احلالة  هذه  يف 

املرض الذي يسببه الفيروس ، وذلك بفضل مناعة أفضل للسكان.

3. المتغيرات »األقل خطورة«

وأضاف رئيس منظمة األمم املتحدة: »يف أفضل األحوال ، سنشهد ظهور 
متغيرات أقل خطورة ولن تكون هناك حاجة لصيغ جديدة من اجلرعات 

واللقاحات« ملكافحتها. املنشطة 

التي تشرف   ، أفلت من قبل زميلته ماريا فان كيركوف  لكن هذا اخليار 
حتى  أنه  إلى  ولفتت  العاملية.  الصحة  منظمة  لصالح  كوفيد  مكافحة  على 

يف شكله احلالي ، فإن »الفيروس ال يزال لديه الكثير من الطاقة«.

على  للسيطرة  الصحية  القيود  معظم  رفعت  التي  البلدان  من  العديد 
جعل  مما   ، االختبارات  عدد  من  كبير  بشكل  نفسه  الوقت  يف  قللت  الوباء 

من الصعب للغاية قياس تطور الوباء.

فريوس كوروان: مل تعد األعراض كما كانت 
يف بداية الجائحة

تتكاثر   ،  19  - كوفيد  جائحة  ظهور  على  عامن  من  أكثر  مــرور  بعد 
املتغيرات وتتطور األعراض.

احلساسية.  موسم   ، الربيع  فصل  مع  فرنسا  يف  الوبائي  التعايف  يتزامن 
احلساسية:  وأعـــراض   Covid-19 ــراض  أع بن  اخللط  بسهولة  ميكن 

التهاب احللق ، والصداع ، والتعب ...

فإن األعراض   ، الهوائية يف بداية اجلائحة  الشعب  الفيروس  إذا أصاب 
األعراض  بن  اخللط  أيًضا  ميكن  العليا.  الهوائية  الشعب  يف  اليوم  تظهر 
يف  واضح  تورم  دون   ، الصدرية  الذبحة  وأعراض   Covid-19 لـ  اجلديدة 

اللوزتن.

ذلك  يف  اجلائحة.  بداية  يف  احلاالت  عن  أيًضا  األعراض  مدة  تختلف 
بينما تستمر   ، والتاسع  السابع  اليوم  ، كانت خطورة األعراض بن  الوقت 

اليوم بشكل عام على مدى خمسة أيام.

 Covids بـ  يسمى  مما  واملزيد  املزيد  هناك  كان   ، أخــرى  ناحية  من 
لديهم  املصابن  البالغن  من   30٪ إلى   10٪ األخيرة.  األشهر  يف  الطويلة 
واحد أو أكثر من أعراض املرض التي تستمر ملدة أربعة أسابيع أو أكثر ، وفًقا 
املرضى  يبلغ  ما  غالًبا   .La Dépêche مع  مقابلة  يف   ، فرونتون  للدكتور 
أنهم يشعرون وكأنهم يجدون  ، مما يعني  الدماغ«  املتأثرون عن »ضباب يف 
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
أو  التفكير  على  قادرين  وغير  آلخر  وقت  من  مؤقت«  »توقف  يف  أنفسهم 

التركيز.

19: الهدر الكبري للقاحات منهتية  كوفيد - 
الصالحية

 AstraZeneca يف فرنسا ، مت التخلص من 218000 جرعة ، فقط من
، لتجاوزها تاريخ انتهاء الصاحية ، وفًقا للتوجيهات الصحية العامة.

 Covid لقد انقضت أكثر من 240 مليون جرعة من اللقاحات املضادة لـ
منذ بداية حملة اللقاح. وهذا فقط يف األسهم الوطنية للدول الغنية. من 

بن هؤالء ، ٪73 جرعات من لقاح فايزر ، اللقاح األكثر استخداًما يف بلدان 
من   18٪ ميثل  والذي   ،  AstraZeneca ضياًعا:  لقاح  أكثر  ثاني  الشمال. 
 ، جرعة   218000 فإن   ، فرنسا  يف  الصاحية.  املنتهية  اجلرعات  جميع 
إلى االجتاه  ، تشير  الصاحية  ، كانت منتهية   AstraZeneca فقط من 

العام للصحة.

هذا التقييم ، الذي أجرته شركة Airfinity لتحليل البيانات الصحية 
وجــود  عــدم  حالة  يف  فيض:  مــن  غيض  ســوى  ميثل  ال   ، لندن  ومقرها   ،
، فإن هذا املخزون األول  الفقيرة  للبلدان  املمنوحة  معلومات عن اجلرعات 
يتم التقليل من شأنه إلى حد كبير. وقالت سارة هاربر ، املتحدثة باسمها ، 
إنه »من احملتمل للغاية« اآلن أن يتجاوز عدد اجلرعات املنتهية الصاحية 

يف البلدان الفقيرة العدد اجلنوني بالفعل يف البلدان الغنية.

ولسبب وجيه: تخلص األخيرون بشكل كبير من جرعاتهم الزائدة منذ 
أكتوبر 2021 ، يف بعض األحيان قبل انتهاء صاحيتها مباشرة ، من خال 
توفير  املفترض  الدولي  البرنامج   ،  Covax خال  من  أو  ثنائية  ترتيبات 
رفض   ، وحده   2021 دجنبر  شهر  خال  التطوير.  قيد  للبلدان  اللقاحات 
 Covax لـ  بها  التبرع  مت  جرعة  مليون   100 من  أكثر  أخيًرا  املستفيدون 

بسبب قصر حياتهم املتبقية ...

كثير  »يف  العاملية:  للمنظمة  العام  املدير   ، غيبريسوس  تيدروس  قال 
التي  للجرعات  مجدولة  غير  تسليم  عمليات  البلدان  تتلقى   ، األحيان  من 
تقترب من انتهاء الصاحية ، مع قدر ضئيل جًدا من الشفافية حول موعد 

وصول اجلرعات ، وأي لقاح وكميته« 6 دجنبر 2021.

»تضيف تبرعات اللحظة األخيرة ضغوًطا كبيرة على البلدان احملدودة 
بالفعل يف املوارد والتي تواجه أزمات صحية وإنسانية أخرى ، كما لوحظ ، 

 )IAVG( يف نهاية ديسمبر 2021 ، مجموعة تخصيص اللقاحات املستقلة
غير  األشياء  فعل  يف  األسلوب  هذا   .Covax لصالح  التوزيع.  تدير  التي   ،
 ، عشر  االثني  الدوليون  األعضاء  دعا  »هكذا   ، يتوقف  أن  ويجب  مقبول 

الذين ظلوا حتى اآلن حذرين للغاية.

فتح مكب النفايات

2.6 مليون  2021 ، قبلت نيجيريا عدة تبرعات من إجمالي  يف أكتوبر 
500000 من فرنسا ، ولم يتبق  AstraZeneca ، مبا يف ذلك  جرعة من 
 ، شيبو  فيصل  قال  االفتراضي.  العمر  من  أسابيع  سبعة  إلى  أربعة  سوى 
الرعاية الصحية األولية يف نيجيريا: »لم  الوكالة الوطنية لتطوير  مدير 
يكن لدينا خيار سوى قبولها ألنه لم يكن هناك املزيد من اجلرعات التي 

ميكن الوصول إليها يف السوق«.

من  سلسلة  الفور  على   )NAFDAC( لألدوية  الوطنية  الوكالة  أجرت 
كما   ، اجلــودة«  عالية  حًقا  كانت  اللقاحات  هذه  أن  »إلثبات  االختبارات 
يتم   .Mojisola Christianah Adeyeye  ، العام  مديرها  يوضح 
نقلها  يتم  ثم   ، يوًما  وعشرين  واحد  إلى  عشر  تسعة  بعد  الُدفعات  حترير 

عبر الباد.

1.53 مليون جرعة فقط يف  ، ميكن حقن  وفًقا لوثيقة راجعتها لوموند 
مت  فقد   ، جرعة  مليون  من  أكثر  وهي   ، البقية  أما  الزمنية.  املهلة  غضون 
تدميرها يف 22 دجنبر 2021 ، ومت دفنها بواسطة جرافة يف مكب نفايات 
10 كيلومترات من وسط أبوجا. وهو ما  ضخم يف جوسا ، على بعد حوالي 
يطرح مشكلة أخرى بخاف النفايات: »مبجرد دفن اجلرعات حتت األرض 
 ، ويلماوث  لوران  يشير  كما   ، اجلوفية«  واملياه  التربة  تلوث  خطر  هناك   ،
العامة  املديرية  قبل  من  املكلفة   ،  Cyclamed جلمعية  العام  املدير 
أو  بدأت  أو  الصاحية  منتهية   Covid-19 لقاحات  من  بالتخلص  للصحة 

فارغة. يف فرنسا ، يتم حرق هذا النوع من النفايات.

القانونية  العقبات 

من  دولــي  وفــريــق  لوموند  صحيفة  أجــرتــه  مشترك  لتحقيق  وفــًقــا 
الصحفين ، فإن حالة نيجيريا بعيدة كل البعد عن كونها حادثة منعزلة. 
الغنية  البلدان  وجــدت   ، الوباء  بداية  يف  العالم  إنتاج  معظم  شــراء  بعد 
نفسها لديها فائض من اللقاحات دون توقع العقبات القانونية واللوجستية 

املرتبطة بالتبرعات أو إعادة البيع.

 2021 قال وزير اخلارجية األملاني للصحة ، توماس ستيفن ، يف أكتوبر 
، يف رسالة إلى ساندرا غالينا: »مييل املصنعون إلى إماء شروط على الدول 
املستحيل  من  يجعل  مما   ، املانحة  والــدول  األوروبــي  االحتاد  يف  األعضاء 
املفاوضن  كبير  الدولية«.  املساعدة  لطلب  بسرعة  االستجابة  تقريًبا 
األعضاء  للدول  التعاقدي  االلتزام  الشروط:  هذه  بن  من  بروكسل.  يف 
باحلصول على موافقة خطية من الشركات املصنعة قبل أي نقل للقاحات. 
عقبة إضافية: العمر القصير للغاية لهذه اللقاحات ، ما بن ستة إلى أربعة 
وعشرين شهًرا ، مقارنة بأكثر من ثاث سنوات بشكل عام للقاحات األخرى.

بيانات  »كانت   ،  2020-2021 شتاء  خــال  عليها  املوافقة  وقــت  يف 
وكالة  تذكر  كما   ، مــحــدودة«  تسويقها  يتم  التي  للمنتجات  االستقرار 
 AstraZenca لقاح ، Vaxzevria يف حالة .)EMA( األدوية األوروبية
التجارب  من  مجموعات  ــاث  »ث على  فقط  الثبات  دراســـات  استندت   ،
السريرية ، مت تصنيعها باستخدام عملية تصنيع سابقة لتلك املستخدمة 
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يف املنتجات التجارية« ، حتى حتدد الوكالة.

محدد  التزام  مع  ولكن   ، املنتجات  هــذه  ترخيص  مت   ، لإحلاح  نظًرا 
مبدئًيا  ــدد  احمل  ، االفــتــراضــي  العمر  لتأكيد  إضافية  دراســـات  بتقدمي 
 AstraZeneca لـ  أشهر  وستة   ،  Janssen للقاح  ونصف  أشهر  بأربعة 
)األخيران  موديرنا  لشهر  بالنسبة  أشهر  وسبعة   Pfizer-BioNtech و 
 90 و-  مئوية  درجة   -60 بن   ، األخرين  من  بكثير  أقل  حرارة  درجات  يف 
لتقدمي  »توصية«  أيًضا  هناك   ، االلتزام  هذا  جانب  إلى  مئوية(.  درجة 

طلب لتمديد عمر املنتج ، »مدعوًما ببيانات الوقت الفعلي«.

 ، لتشجيعهم  املصنعة  الشركات  مع  كبير  بشكل   EMA شــارك  »لقد 
على أساس منتظم ، على طلب متديد عمر منتجهم« ، تشير الوكالة ، مع 
حتديد أن األمر متروك للشركات التخاذ القرار. »إذا ومتى« إنهم يرغبون 
يف تقدمي مثل هذا الطلب. من بن الشركات املصنعة األربعة األولى املصرح 
تتبع  لم  التي  الوحيدة  هي   AstraZeneca فإن   ، لقاحها  بتسويق  لها 
بينما   ، األولى  الستة  لألشهر  محظوًرا  منتجها  ظل  لذلك  التوصية.  هذه 
تك(  إن  بيو  )فايزر  وثاثة  )موديرنا(  شهرين  إضافة  من  اآلخرون  متكن 

وحتى سبعة أشهر إضافية )يانسن( منذ موافقتهم.

هل هذا يعني أن Vaxzevria هو اللقاح الوحيد الذي لم يعد مستقًرا 
األدوية  وكالة  قررت   ،  2021 مايو  يف  ثقة.  أقل  شيء  ال  أشهر؟  ستة  بعد 
الكندية إضافة تأخير إضايف ملدة شهر واحد لثاث دفعات كان تاريخ انتهاء 
AstraZeneca »حول استقرار  الصاحية وشيًكا ، بعد تلقي بيانات من 
 ، اجلودة  أن  توضح  التي  الرياضية  النماذج  من  املستمدة  والبيانات  املنتج 

أو   ، إضايف  شهر  ملدة  الدفعات  هذه  وفعالية  سامة  على  احملافظة  ستتم 
سبعة أشهر يف املجموع ، »تشير وزارة الصحة الكندية.

2021 إضافة  يف حالة نيجيريا أيًضا ، اقترحت الشركة يف خريف عام 
ثاثة أشهر من احلياة ، بناًء على »بيانات إضافية«. اقتراح رفضته سلطات 
الدولة: »نيجيريا ال توزع اللقاحات التي متتد صاحيتها إلى ما بعد تاريخ 

انتهاء الصاحية احملدد على امللصق« ، أبلغت وزارة الصحة.

ماين  ستة  كانت  عندما   ،  2022 مــارس   1 يف   ، األخيرة  اآلونــة  ويف 
على  إلندونيسيا  الغنية  الدول  بها  تبرعت  التي   Vaxzevria من  جرعة 
إلى  النهائي  املوعد  البلد على متديد  وافقت حكومة ذلك   ، االنتهاء  وشك 
بيانات  »جديد  أساس  على   ، أخرى  مرة   ، الصاحية  انتهاء  أشهر.  تسعة 

الفعالية».

عملية معقدة

لكن هذا ليس كل شيء: كجزء من اتفاقية مع AstraZeneca ، ينتج 
مكافًئا  لقاًحا  الهندية  مصانعه  يف  الهند  يف   Serum Institute معهد 
يف  معتمد  )غير   Covishield يسمى   Vaxveria لـ  النواحي  جميع  من 
أوروبا(. ومع ذلك ، فإن هذا املنتج لديه اآلن مدة صاحية تصل إلى تسعة 
تقدم  لم   ، اآلن  »حتى  حتدد:  التي   ، العاملية  الصحة  منظمة  تشرح  أشهر. 
من  الرغم  على   ، للقاح  االفتراضي  العمر  إلطالة  طلًبا«   AstraZeneca

تشجيعنا. «

الطلب  هذا  مثل  أن  أجاب   ، البريطاني  السويدي  املصنع  سئل  عندما 
يتطلب »عملية معقدة تتضمن جمع البيانات يف الوقت الفعلي من عشرين 
ملعايير  االفتراضي  العمر  امتدادات  جميع  امتثال  لضمان  صناعًيا  شريًكا 
مواقع  من  القليل  وجــود  »عند  أسهل  تكون  الطلبات  األعــلــى«.  ــودة  اجل

التصنيع« ، كما يحدد.

»يبدو لي أن هذا امللف هو مثال آخر على حدود النظام حيث ال تتفاعل 
مدير   ، توسان  برونو  يرد  كما   ، الشركات  إجراءات  مع  إال  األدوية  وكاالت 
 Prescrire التحرير السابق وعضو هيئة حترير املجلة الطبية املستقلة 

. إذا لم تتصرف الشركة ، فلن تتغير فترة الصاحية املصرح بها. «

والتطوير  البحث  قسم  ترأس  الذي   ،  Enrica Altieri إلى  بالنسبة 
أنفسنا  نسأل  أن  »علينا   ،  2020 يونيو  حتى   EMA يف  البشرية  لألدوية 
عن مدى واقعية هذه العمر االفتراضي املشار إليه على امللصق«. وفًقا لهذا 
املتخصص اإليطالي يف صناعة األدوية ، »حتاول الشركات عموًما احلصول 
الدراسات  أن  على أقصر مدة صاحية ممكنة لسببن رئيسين. األول هو 
فإننا   ، الدواء  أنه عندما تنتهي صاحية  والثاني هو   .)...( تستغرق وقتا 
 .« الكاسيكي  العمل  سبب  هو  هذا  جديًدا.  دواًء  ونشتري  منه  نتخلص 
تنتهي  التي  اجلرعات  شــراء  مت   ،  AstraZeneca حالة  يف  أنه  خاصة 
صاحيتها اليوم بسعر التكلفة. منذ تشرين الثاني نونبر2021 ، ميكن بيع 

اللقاح بربح.

        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
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 محور الحريات وحقوق اإلنسان
*اسمترر االعتقاالت واملحاكمات السياسية

 2022 مارس   23 األربعاء  يوم  العلمي  سعيدة  املدونة  اعتقال  يوم  -مت 
لاستماع  القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  طرف  من  استدعاءها  بعد 
حالة  يف  البيضاء  بالدار  االستئناف  محكمة  على  إحالتها  متت  إليها.وقد 
عن  احمللي  بالسجن  إيداعها  ومت   ˛2022 مارس   25 اجلمعة  يوم  اعتقال 

السبع بالدار البيضاء.وحددت لها جلسة يوم 8 ابريل 2022.

وتتابع النيابة العامة الناشطة سعيدة العلمي بتهم جنائية ثقيلة منها 
مقررات  وحتقير  عمومين  موظفن  وإهانة  القانون  نظمها  هيئة  إهانة 
قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ألشخاص قصد التشهير بهم.

وحسب بيان للجنة احمللية بالدار البيضاء من اجل حرية عمر الراضي 
وكافة  ومنجب  والراضي  الريسوني  مساندة  وهيئة  الرأي  معتقلي  وكافة 
متابعة  فان  احلالي˛  مارس   27 يف  مؤرخ  التعبير˛  حرية  انتهاك  ضحايا 
بخصوص  سلميا  رأيها  عن  تعبيرها  بسبب  تأتي  العلمي  سعيدة  الناشطة 
واقتصادية  اجتماعية  بأزمة  املتسم  املعيش  والواقع  العام  الشأن  تدبير 
على  املسلط  القمع  تكثيف  ــوى  س حلوال  لها  الــدولــة  جتــد  لــم  خانقة 
معتبرتاه  بشدة  واملتابعة  االعتقال  الهيئتان  أدانت  احلرة.وقد  األصوات 
مع  املتضامنن  وخصوصا  املواطنن  ترهيب  حلقات  من  جديدة  حلقة 
معتقلي الرأي وفصا من فصول االنتقام وتصفية احلسابات مع املنتقدين 

الرسمية. للتوجهات  واملخالفن 

- مت اعتقال مجموعة من مناضلي اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات 
من  دحمان  وعزيز  حبشي  ومحمد  منيرالغزوي  ومنهم:  باملغرب  املعطلن 
تاونات.وقد  فرع  من  هتاف  وطارق  صفرو  فرع  من  طارق  ومحمد  فاس  فرع 
2022 على منير الغزوي  17 مارس  حكمت  محكمة االستئناف بفاس يوم 

بسنتن حبسا موقوفة التنفيذ وببراءة باقي املناضلن.

أيضا  وهو  امزورن˛  فرع  من  األحمدي  محمد  املناضل  اعتقال  مت  -كما 
احلكم  لتنفيذ  اإلنسان˛  حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف  حقوقي  ناشط 
يف  مشاركته  بسبب  نافذا  حبسا  أشهر  ب10   2017 سنة  حقه  يف  الصادر 

االحتجاجات السلمية حلراك الريف.

*اعتصام  معتقل سيايس سابق من اجل 
الحق يف العالج.

حميد  الريف  حراك  معتقلي  ضمن  السابق  السياسي  املعتقل  يخوض 
احلالي  مــارس   21 منذ  احلسيمة  عمالة  مدخل  أمــام  اعتصاما  اشلحي 

للمطالبة بحقه املشروع يف العاج.

*أتسيس لجنة الدعم والدفاع عن 
األساتذة واطر الدعم املتابعني املفروض 

التعاقد. علهيم 
بالرباط  احملامن  هيئة  نــادي  مبقر   2022 مــارس   26 السبت  يــوم  مت 
تأسيس »جلنة الدعم والدفاع عن األساتذة واطر الدعم املتابعن املفروض 
للمطالبة  السلمية  احتجاجاتهم  خلفية  على  واملتابعن  التعاقد«  عليهم 

الهيئات  ممثلي  من  اللجنة  تشكلت  العمومية.وقد  الوظيفة  يف  باإلدماج 
عليهم  املفروض  األساتذة  مللف  املساندة  والسياسية  والنقابية  احلقوقية 

التعاقد باإلضافة إلى ممثلي تنسيقية األساتذة.

الصادرة  اجلائرة  األحكام  بعد  مباشرة  اللجنة  هذه  تأسيس  ويأتي 
إلى  وصلت  والتي  التعاقد  عليهم  املفروض  األساتذة  من  مجموعة  حق  يف 

احلكم باحلبس النافذ يف حق األستاذة نزهة مجدي بثاثة أشهر.

لهيئات  املغربي  االئتاف  اصــدر  األســاتــذة/ات  مع  التضامن  إطــار  ويف 
فيه  يدين   2022 مارس   19 بتاريخ  العام  الرأي  إلى  بيانا  اإلنسان  حقوق 
تضامنه  عن  فيه  ويعبر  ومحاكمات  اعتداءات  من  األساتذة  له  يتعرض  ما 

معهم/ن يف نضالهم/ن من اجل اإلدماج يف أساك الوظيفة العمومية.

*االحتجاج من اجل الحقيقة واإلنصاف
احتجاجية  وقفة  واإلنصاف  احلقيقة  اجل  من  املغربي  املنتدى  نظم 
2022 بساحة ماريشال بالدار البيضاء حتت  27 مارس  مساء يوم األحد 
شعار« اإلسراع بإقرار اآللية الوطنية املستقلة للحقيقة هو الرد احلقيقي 
احملتجون  طالب  الرسمية«.وقد  ومؤسساتها  املغربية  الدولة  تقارير  على 
ملف  يف  احلقيقة  والكشف  السياسين  املعتقلن  جميع  ســراح  بإطاق 

املختطفن وضحايا االختفاء القسري.

*قمع واعتقاالت يف صفوف املحتجني ضد 
التطبيع

الوقفة  وتفريق  قمع   2022 مـــارس   31 اخلميس  الــيــوم  مــســاء  مت 
الفلسطيني  الشعب  لدعم  املغربية  اجلبهة  نظمتها  التي  االحتجاجية 

وضد التطبيع بالدار البيضاء تنديدا بحفل موسيقي بن فرقة موسيقية 
بعد  سراحهم  أطلق  مناضلن   6 اعتقال  مغربية.ومت  وأخــرى  صهيونية 

حترير محاضر لهم من طرف الشرطة.

كما مت تفريق وقفة احتجاجية مماثلة نظمتها اجلبهة املغربية لدعم 
تنديدا   2022 مارس   30 األربعاء  أمس  بالرباط  التطبيع  وضد  فلسطن 
فرقة  فيه  شــاركــت  بالرباط  اخلــامــس  محمد  مبسرح  موسيقي  بحفل 

صهيونية. موسيقية 


