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عمقت جائحة كورونا معاناة الطبقات الشعبية الكادحة ومنها الفالحون 
الفقراء. فبعدما ضرب اجلفاف البادية املغربية هذا املوسم مخلفا آثارا وخيمة 
تراجعا مهوال مما  وال��ذي عرف   الزراعي واحليواني  الفالحي  إنتاجهم  على 
افقدهم املورد األساسي لعيشهم وجعلهم عرضة للفقر والعوز واجلوع في ظل 
غياب دعم حقيقي من طرف الدولة˛جاءت اجلائحة لتكرس تدهور أوضاعهم 
االجتماعية واالقتصادية.فبسبب فرض حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها 
األساسية  الوسيلة  فقد هؤالء  األسبوعية  األس��واق  وإغ��الق  للتنقل  منع  من 
لبيع منتجاتهم الزراعية واحليوانية البسيطة للحصول على بعض املال لشراء 
حياتهم  حول  مما  احلياتية  أمورهم  وتدبير  الضرورية  املعيشية  حاجياتهم 
األغلبية  وان  ومرض...˛خاصة  و جوع  وحاجة  فقر  من  إلى جحيم حقيقي 
الساحقة منهم  محرومة من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا باإلضافة إلى 
التالعبات املسجلة في مسالة املساعدات الغذائية املوجهة لهم˛وغير مستفيدة 
من احلماية الصحية واالجتماعية˛زد على ذلك انعدام فرص الشغل وانعدام 

اونقص املرافق االجتماعية الضرورية وفي مقدمتها املرافق الصحية.
عمقها  وال��ت��ي  الفقراء˛  ال��ف��الح��ون  يعيشها  ال��ت��ي  امل��أس��وي��ة  األوض����اع  إن 
نهجها  التي  الطبقة  للسياسة  منطقية  نتيجة  كورونا˛هي  وجائحة  اجلفاف 
منذ االستقالل الشكلي إلى االن.  النظام املخزني˛ومنها السياسة الفالحية˛ 
اجلدد  املعمرين  استحواذ  على  ارتكزت  الرأسمالية  الطبقية  السياسة  ه��ذه 
الصغار  الفالحني  أراض���ي  أج��ود  على  والسيطرة  املسترجعة  األراض���ي  على 
املوجهة  الزراعات  للتصدير بدل  املوجهة  للزراعات  إلى استغالليات  وحتويلها 
األمن  لضمان  للمواطنني  األس��اس��ي��ة  احل��اج��ي��ات  لتلبية  الداخلية  للسوق 
الغذائي˛واالستحواذ على مجمل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الفالحي 
منذ بداية نهج »سياسة السدود« في الستينيات من القرن املاضي  وصوال إلى 
ما يسمى ب«املخطط األخضر« واملخططات الطبقية املرتبطة به الهادفة إلى 
األجنبي  املتوحش  للرأسمال  وتفويتها  اجلماعية  األراض��ي  على  االستيالء 
واحمللي .كما ارتكزت على التحكم في البادية بالقمع والتسلط وجعلها حكرا 
على النظام وأذنابه من اإلقطاعيني ومنع الفالحني من تكوين أية  تنظيمات 
القوى  ومنع  ومصاحلهم˛  حقوقهم  عن  للدفاع  احتجاجات  بأية  القيام  أو 
التقدمية املناضلة من اختراق البادية مبختلف وسائل القمع واحلصار نظرا 

ملا يشكله ذلك من تهديد الستمرار سيطرته الطبقية.
والنقابية  السياسية  الدميقراطية  القوى  على  تفرض  األوض���اع  ه��ذه  إن 
من  وال��ن��ض��ال  اجل��ه��ود  توحيد  املاركسية  ال��ق��وى  مقدمتها  وف��ي  واحلقوقية 
الفقراء ومساعدتهم على تنظيم  بالفالحني  البادية واالرتباط  اجل اختراق 
صفوفهم وتدعيم وتطوير املوجود منها كالنقابة الوطنية  الفالحني الصغار 
واملتوسطني˛ ودعم نضاالتهم وحراكاتهم التي أخذت تكثروتتوسع في مختلف 
مناطق البالد من اجل األرض واملاء وضد التهميش والفقروالقمع.كما تفرض 
على املاركسيني/ات العمل من اجل ربط نضاالت الفالحني الفقراء بنضاالت 
الطبقة العاملة وباقي اجلماهير الكادحة في إطار سيرورة بناء حزب الطبقة 
العاملة وعموم الكادحني األداة الضرورية لتحقيق التحرر والدميقراطية على 

طريقة االشتراكية.       
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 1 - الطبقة العاملة الزراعية: 
مغربية  ش��رك��ة  ه���ي   -  SALADE TIME ش��رك��ة 
محطة  على  تتوفر  اخلضروات˛  إنتاج  في  متخصصة 
عامل/ة   200 ح��وال��ي  اعميرة˛وتشغل  بايت  للتلفيف 
عن طريق شركة الوساطة »بلوس انترمي«. وقد أقدمت 
على توقيف حوالي ثلثي العمال/ات ورفضت التصريح 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم/هن 
لالستفادة من التعويض عن التوقف عن العمل بسبب 

جائحة كورونا.

كما تتوفر الشركة على ضيعات فالحية مازال العمل 
فيها مستمرا.

بجماعة  للفراولة  »ارمونتي«  الفالحية  الشركة   -
موالي بوسلهام:

تأكدت إصابة عاملني في الشركة بفيروس كورونا˛ومت 
نقلهما إلى قسم العزل الصحي بالقنيطرة.وقد عم الذعر 
واخلوف العمال/ات وساكنة املنطقة بسبب مخالطتهم/

وللساكنة.وحسب  وألس��ره��م  امل��ص��اب��ني  للعاملني  ه��ن 
تصريحات العديد من العامالت في فيديو منتشر على 
نطاق واسع في مواقع التواصل االجتماعي فان الشركة 
 )200 م��ن  تشغلهم/هن)اكثر  كانت  املعنية  الفالحية 
كمامات  من  واالحترازية  الوقائية  التدابير  غياب  في 
وقفازات وتعقيم وأدوات النظافة واحترام مسافة األمان 

في ظل انتشار الفيروس في املناطق املجاورة .

2 - شركة الكابالج بعني السبع بالدار البيضاء
ف��رض��ت  ه���ذه ال��ش��رك��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال/ات استئناف 
بالطرد  التهديد  حتت   ˛6000 حوالي  العمل˛وعددهم 
ان  بحكم  الهشة  وضعيتهم/هن  مستغلة  العمل˛  من 
جتديدها  يتم  والتي  بالعقدة  يشتغلون/ن  جلهم/هن 

باستمرار حتى ال يتم ترسيمهم/هن .

نفسية صعبة خوفا  أوضاع  في  العمال/ات  ويشتغل 
م��ن انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا وس��ط��ه��م/ن وخ��اص��ة  مع 
ال��ع��م��ال/ات  ف��ي بعض الوحدات  ال��ع��دي��د م��ن  إص��اب��ة 
الصحة  ش��روط  غياب  ظ��ل  ف��ي  ˛و  امل��ج��اورة  الصناعية 
االحترازية  التدابير  الشركة  تتخذ  لم  حيث  والسالمة 
للمصنع  تعقيم  من  الفيروس  من  للوقاية  الضرورية 
وتوفير الكمامات الصحية واحترام مسافة األمان حيث 
تصريحات  حسب  مكدسة  ص��ف��وف  ف��ي  يشتغلون/ن 

إحدى العامالت ملوقع »هبة بريس« االلكتروني.

وق�����د اض���ط���ر ال����ع����م����ال/ات إل�����ى ال���ت���وق���ف عن 
بسبب ظهور  والرعب˛  الهلع  العمل˛وسط حالة من 
ال��ع��ام��الت بالشركة  ال��ف��ي��روس على إح���دى  أع���راض 
إلجراء  للمستشفى  السرعة  وجه  على  نقلت  والتي 
بإجراء  ي��ط��ال��ب��ون/ن  وه���م   . امل��خ��ب��ري��ة  ال��ت��ح��ال��ي��ل 
التحاليل املخبرية لهم/هن كإجراء احترازي حتى ال 
ينتشر الفيروس وساط أسرهم /هن ومحيطهم/هن 

االجتماعي.

3 -شركة تلفيف املواد الغذائية باحلي الصناعي 
» ليساسفة« بالدار البيضاء

18 مارس  بتوقيف نشاطها منذ  الشركة  قامت هذه 
العمال/ات  أج���ور  أداء  ب���دون  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  بسبب 
الصندوق  لدى  بهم/هن  التصريح  وب��دون   12 وعددهم 
ال��وط��ن��ي للضمان االج��ت��م��اع��ي مم��ا ح��رم��ه��م/ه��ن من 
االستفادة من تعويضات صندوق تدبير أزمة كورونا مما 
الشركة  أمام مقر  احتجاجية  وقفة  تنظيم  إلى  دفعهم 
للمطالبة بحقوقهم/هن بعدما فشلت اتصاالتهم/هن 

بالسلطات املعنية حلل املشكل.

أوضاع الطبقة العاملة في ظل  حالة الطوارئ  الصحية 
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4 - شركة » لير« بطنجة
توقيف  حسب بالغ صادر عنها˛  قررت شركة« لير«˛ 
 7 بتاريخ  بطنجة  الصناعية  وحداتها  إح��دى  نشاط 
ماي 2020 بعد تأكد إصابة إحدى العامالت بفيروس 
كورونا.ويشار إلى أن  الشركة كانت قد أوقفت العاملة 
جراء  من  ابريل2020   29 بتاريخ  العمل  عن  املعنية 

أصابتها بالزكام حسب نفس البالغ.

قد  بطنجة  ال��ص��ن��اع��ي��ة   ال���وح���دات  ف���ان  للتذكير 
العمال/ كورونا  وسط  فيروس  لتفشي  بؤرا  أصبحت 

ظل   منها  ع���ددا  ف��ان  ذل��ك  .ورغ���م  ككل  والساكنة  ات 
مستمرا في العمل وعدد أخر استأنف نشاطه مؤخرا 
ضاربا بعرض احلائط  كل حتذيرات ومطالبات الرأي 
الوحدات  جميع  بإغالق  الدميقراطية  والقوى  العام 
اليومية  تاثيرلتوقفها على احلياة  التي ال  اإلنتاجية 
للمواطني/ات مثل شركات الكابالج والنسيج وغيرها.

مما ينذر بتفاقم الوضع وهو ما تاكد مع ازدياد حجم 
اإلصابات بالفيروس بطنجة في األيام األخيرة.

5 -شركة »امانور » 
طنجة  في  بفروعها  الشركة  عمال  اعتصام  م��ازال 
وتطوان والرباط  متواصال ملا يزيد عن 110 يوما من 
اجل إرجاع املسئولني النقابيني والعمال املطرودين إلى 
عملهم وتسوية أوضاعهم. وقد أعلنت الكتابة الوطنية 
الدميقراطي بطنجة   النهج  الدميقراطي وفرع  للنهج 
من  معهم  وتضامنهما  دعمهما  عن  لهما  بيانني  في 

اجل مطالبهم العادلة واملشروعة. 

6 - الطبقة العاملة مبراكش 

الدميقراطي  للنهج  العمالية  اللجنة  تقرير  حسب 
مبراكش فان الطبقة العاملة بجميع فئاتها الصناعية 
من  كثيرة   خلروقات  تتعرض  واخلدماتية  والزراعية 
طرف الباطرونا املستفيدة من اصطفاف املخزن إلى 
كورونا على حسابها  أزمة  تداعيات  لتصريف  جانبها 

.ومن مظاهر ذلك :

العمال  ك��ب��ي��رة م���ن  -االس��ت��غ��ن��اء ع���ن م��ج��م��وع��ة 
بالفنادق  ال��س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  ف���ي  ف���ي  وال���ع���ام���الت 
الذين  واملرافقني  السياحيني  واملرشدين  والرياضات 

يشتغلون حلساب وكاالت األسفار.

ال��زراع��ي��ون/ات  من تكديس  ال��ع��م��ال/ات  - معاناة 
في وسائل النقل وعدم احترام مسافة األمان وتوفير 
وسائل النظافة والتعقيم في أماكن العمل وتخفيض 
ساعات   10 تتجاوز  مل��دة  االشتغال  مع  لألجور  كبير  

يوميا...

-  معاناة عامالت صناعة االغذية من عدم احترام 
الوحدات الصناعية لشروط الصحة والسالمة ومسافة 
األمان وتوفير الكمامات بالشكل الكافي ومواد التنظيف 
والتعقيم والتكديس في املكان املخصص لتناول وجبة 
كورونا  بفيروس  باإلصابة  يهددهم/هن  مما  الغذاء 
حيث  »ازل����ي«   بحي  الكسكس«   « مبعمل  ح��دث  ˛كما 
وارتفع  بالفيروس   عامالت  أرب��ع  إصابة  تسجيل  مت 
العدد إلى تسعة ˛وارتفاع حجم العمل كما وزمنيا في 
مقابل اجر يقل عن » السميك«باإلضافة إلى تسجيل 
ت��الع��ب��ات أث��ن��اء ال��ت��ص��ري��ح ل���دى ال��ص��ن��دوق الوطني 

للضمان االجتماعي.

بها  التصريح  بدون  العمل  من  فئات  عدة  -تسريح 
في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مما حرمها 
بالتوقف عن  التعويضات اخلاصة  من االستفادة من 
العمل ومنها عمال/ات مراكز النداء وعامالت املكاتب 
ال��ط��ب��ي��ة ومساعدي  ب��ال��ع��ي��ادات  ال��ن��ظ��اف��ة  وع���ام���الت 

التجار... ˛ مما جعلها تعيش أوضاعا متأزمة .

النسيج  صناعية   م��ق��اوالت  ع��دة  عمل  -استئناف 
منجم«  ع��م��ال  ودع���وة  واخل��ي��اط��ة   األلبسة  وصناعة 
إصابات  ظهور  رغم  العمل  االصفر«الستئناف  ال��درع 

بالفيروس باملنجم .
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مستجدات الوضع احلقوقي في ظل احلجر الصحي
املغرب في الرتبة 133 في حرية الصحافة:

 تقرير منظمة مراسلون بال حدود لسنة 2020، يصنف 
املغرب في  املرتبة 133 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية 
الصحافة في العالم، ذلك ألنه يلجأ  إلى القانون اجلنائي 
ال���رأي مب��ا ف��ي ذل��ك عبر  امل��ش��روع ع��ن  لتجرمي التعبير 
األنترنيت  كما يواصل  حمالت االعتداءات واملتابعات 
ضد  العادلة  غير  واحمل��اك��م��ات  التعسفية  واالع��ت��ق��االت 
منهم  العديد  أن  علما  وامل��دون��ني/ات،  الصحفيني/ات 
ال زالوا في السجون،ومن بينهم املعتقلون على خلفية 

حراك الريف في حني جاءت تونس في املرتبة 72.
حسب مصادر رسمية )تصريح النيابة العامة( فقد بلغ 
عدد املوقوفني ما يفوق 81489 واملودعني رهن احلراسة 

النظرية 49274 واملوضوعني في حالة اعتقال 2379 
 تقدمي السيد »رضوان الكنوني« عضو االحتاد االقليمي 
الترابية  للجماعات  الوطنية  للنقابة  االقليمي  والكاتب 
الدميقراطية  للكنفدرالية  التابعة  امل��ف��وض  والتدبير 
باحملكمة  ال��ع��ام��ة  النيابة  أم���ام   2020 م��اي   6 للشغل 

االبتدائية بفاس  
استدعاء االستاذة » سهام املقريني »املنسقة االقليمية 
لآلساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالدريوش وعضوة 
املجلس الوطني لقسم الشرطة الدريوش مببرر توصلهم 
بشكاية من طرف الضابطة القضائية بالرباط تتهمها 
ب��ت��ح��ري��ض االس���ات���ذة ع��ل��ى االح��ت��ج��اج ون��ش��ر بيانات 

التنسيقية.
ع��ل��ى اث���ر تنظيم وق��ف��ة  ل��ع��ائ��الت س��ج��ن��اء س��ج��ن » 
تدابير  ره��ن  ورج��ل  نساء  ثماني  توقيف  »مت  ساتفالج 
6 م��اي على  احل��راس��ة النظرية  بطنجة ي��وم االرب��ع��اء 
بباب  فوضى  واح���داث  ال��ط��وارئ  حلالة  خرقهم  خلفية 
السجناء  سراح  باطالق  مطالبني  ساتفيالج«   « السجن 

بعدما شاع خبر انتشار وياء كورونا بينهم. 
محكمة االستئناف بخنيفرة تصدر حكم ثالث أشهر 

سجنا نافذا على الرفيق »ياسني فالت« وغرامة مالية 

االئتالف املغربي لهيئات حقوق اإلنسان يستغرب 
توقيف عشرات اآلالف من املواطنني/ات..

عن  االن��س��ان  ح��ق��وق  لهيئات  املغربي  االئ��ت��الف  عبر 
اندهاشه الشديد من احلمالت التي تقوم بها مختلف 
األجهزة األمنية إللقاء القبض على عشرات االالف من 
األشخاص وإحالة عدد كبير منهم في حالة اعتقال أمام 
احملاكم بتهم من قبيل “إهانة موظف”، وأشار االئتالف 
أن إطالق هذه احلملة التي لم يعرف املغرب مثيال لها 
النيابة  رئاسة  توجيهات  عقب  ج��اءت  االستقالل  منذ 
العامة وأوامرها بالتعامل بصرامة مع املخالفني لقانون 
احلجر الصحي، كما عبر عن قلقه الشديد وتخوفه حول 

وضع السجون املغربية املمتلئة باملعتقلني خصوصا في 
ظل تفشي الوباء الذي وصل لداخلها بالعديد من املدن.

2 - قياد املغرب  في زمن كورونا يتابعون تطبيق  
سياسة »طحنمو« 

- قائد مقاطعة يبعثر حمولة دراجة نارية من السمك 
ويرفس محتوياتها،

بعدما  وااله��ان��ة  بالصفع  ك��ادح��ة  هلى  ينهار  قائد   -
صندوق  من  استفادتها  عدم  من  تشتكي  اليه  حضرت 

دعم كوروال كوفيك 
ي��ن��ه��ال ع��ل��ى م��واط��ن بالضرب  ل��ل��ب��رن��وص��ي  ق��ائ��د   -
بحزامه احلديدي ويعتقل من صور احلدث )بيان النهج 

الدميقراطي فرع البيضاء( 
العيون  من  بالقرب   « »الوطية  مدينة  قائد  اعتداء   -
والضرب  بالسب  س��اب��ق   سياسي  ومعتل  م��واط��ن  على 
ويطلق  وتعنيفا  ضربا  اشبع  حيث  ال��درك  ملركز  ونقله 
سراحه دون اجناز محضر )بيان فرع اجلمعية املغربية 

حلقوق االنسان فرع طانطان(
الباعة  على  يعتدي  احملمدي  احل��ي  ملحقة  قائد   -
عرباتهم  يكسر   ، وال��ف��واك��ه  اخل��ض��ر  وب��اع��ة  املتجولني 
ملفقا  الواطنني  بعض  ويعتقل  منازلهم  أمام  الرابضة 
اهانة  امل��س��اع��دة  ال��ق��وات  س��ي��ارة  سير  عرقلة  تهم  لهم 
اجلمعية  ف��رع  )ب��ي��ان  بعملهم  ال��ق��ي��ام  أث��ن��اء  موظفني 

املغربية حلقوق االنسان فرع البرنوصي(
- قائد املقاطعة الثانية  بتيفلت  السيد« عزيز مطيع«  
يعتدي  يوم الثالثاء 5 ماي 2020 على صحفية القناة 
ومصور  وال��س��ب   بالصفع  وص��ي��ف«   »سعاد  االمازيغية 
إصابة  عنه  »نتج  بواجليهال  » محمد  الصحفي  القناة 
وذلك  الكاميرا  استصدار  محاولة  أثناء  ج��روح  املصور 
أثناء قيامهم بتصوير روبرتاج عن تزويد أسواق املدينة 
لنقابة   التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ب��ي��ان  االس��ت��ه��الك��ي��ة  ب��امل��واد 

الوطنية للصحافة املغربية.
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اإلجمالي  ال��ع��دد  أن  ع��ل��ى  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
 6063( االف   6 عتبة  املغرب جتاوز  في  بالفيروس  للمصابني 
ح��ال��ة ي��وم األح���د 10 م���اي(. وأوض���ح محمد ال��ي��وب��ي، مدير 
ب��وزارة الصحة، في  مديرية علم األوبئة ومكافحة األم��راض 
188 حالة وفاة. اليومي، أنه مت تسجيل  تصريحه الصحافي 
وعن تسجيل 2554 حالة استشفاء.أما عن احلاالت املستبعدة 

بعض حتاليل مخبرية سلبية، فقد بلغ 59861  حالة.

أخبار عن لقاح فيروس كورونا بني التفاؤل والتشاؤم
ل��ق��اح طبي ضد  م��وع��د ط��رح  ب��ال��غ،  ال��ع��ال��م بشغف  يترقب 
فيروس كورونا املستجد كوفيد 19 الذي ظهر في الصني أواخر 
املاضي، ثم انتشر في العالم موديا بحياة أكثر من 203 آالف 
شخص، فيما يقترب عدد اإلصابات املؤكدة من ثالثة ماليني

وبحسب موقع »سكاي نيوز«، فإنه ثمة أمورا تبشر باخلير 
عوامل  أيضا  هناك  لكن  اللقاح،  بشأن  التفاؤل  على  وتبعث 
سيئة ومعاكسة في الوقت نفسه، وهو ما يعني استمرار حالة 
ال���دؤوب ألجل  عملهم  الباحثون  ي��واص��ل  فيما  احل��ي��رة،  م��ن 

تطوير املصل.

العلماء  متكن  هو  التفاؤل  إلى  يدُعو  ما  أن  اخلبراء  وي��رى 
واألوبئة  الفيروسات  من  لعدد  التصدي  من  سابق  وق��ت  في 
مثل إيبوال و«سارس« في الصني، وتبعا لذلك، فإن املختبرات 
ضد  لقاحا  ت��ط��ور  حتى  ال��س��اب��ق��ة،  خبراتها  م��ن  ستستفيد 

العدوى احلالية.

لكن ما يبعُث على القلق، هو أن اللقاح لن يكون نهاية لألزمة، 
ألن األمصال التي يجري تطويرها في الوقت احلالي، داخل 
عدد من املختبرات املرموقة، قد تؤدي إلى مضاعفات جانبية.

وفي حال ظهرت هذه األعراض على من خضعوا للتجارب 
أن  أو  اللقاحات،  إنتاج  تعثُر  إلى  السريرية، فإن ذلك، سيؤدي 

األعراض قد تتأكد في وقت الحق بعض تسويق املصل.

للقاح  سريرية  جت��ارب  بدء  عن  مؤخرا،  بريطانيا،  وأعلنت 
نسبة  تصل  بأن  توقعات  وسط  كورونا،  فيروس  محتمل ضد 

جناعته إلى أكثر من تسعني في املئة.

حتى  قريب،  عما  اللقاح  إنتاج  في  البدء  بريطانيا  وتنوي 
عملية  لكن  قليلة،  أشهر  غضون  في  للتسويق  جاهزا  يكون 
لم تظهر مضاعفات جانبية  في حال  التسويق ستتم فقط، 

غير مرغوب فيها على العينة املشمولة باالختبار.

وقال اخلبير والباحث في شؤون اللقاحات، مانفريد غرين، 
في تصريح ل�«سكاي نيوز«، »تخيلوا مثال أن يكون هناك لقاح 
مضرة  مضاعفات  عن  التقارير  تتوالى  ثم  استعماله،  يجري 

للصحة؟«.

وأضاف أنه حتى في حال لم تكن تلك املضاعفات ناجمة 
سيكون  الناس  عن  الصادر  الفعل  رد  فإن  اللقاح،  عن  بالفعل 

ت��ف��ادي��ا لإلضرار  م��ن��ه،  أخ��ذ ج��رع��ة  ع��ن  ف��وري��ا، وسيعرضون 
بصحتهم.

آمنا وفعاال،  أن يكون  إلى  اللقاح يحتاُج  إن  العلماء  ويقول 
والوصول إلى هذه النقطة يستوجب االنتظار لسنوات، ورمبا 

ال يحصل األمر على اإلطالق.

مؤشرات مطمئنة
في غضون ذلك، تعكف تخوض مئة شركة ومختبر وهيئة 
علمية سباقا ضد الزمن ألجل تطوير لقاح، في مسعى لكبح 
الوباء الذي أصاب أكثر من مليونني و936 ألف شخص حول 

العالم.

ويقول القائمون على هذه املشاريع الطبية، إنهم يالحظون 
طرح  ألج��ل  العالم،  ه��ذا  ف��ي  التعاون  م��ن  مسبوق  غير  نوعا 

اللقاح في أقرب وقت ممكن.

»غالكسو  أن شركتي  املسبوق،  غير  التعاون  هذا  أوجه  ومن 
غرميتني،  مبثابة  تعرفان  اللتني  و«س��ان��وف��ي«  كلني«  سميث 
حترصان في الوقت احلالي على العمل بشكل جماعي، ألجل 

تسريع اجلهود.

ويحرص الباحثون على االستفادة من التقدم الذي أحرزته 
العلوم في مجال التقنيات احليوية، من خالل دس جزء من 
الشفرات اجلينية للفيروس في خاليا اجلسم اإلنسان، ألجل 
لم حترز  لكن هذه اخلطوة  املناعي،  استجابة اجلهاز  تسريع 

تقدما كبيرا حتى اآلن.

احلكومات  جت��د  اللقاح،  ه��ذا  ط��رح  العالم  ينتظر  وبينما 
أن تفرض  وأولهما  أمام خيارين محدودين وصعبني؛  نفسها 
وهذا  االجتماعي،  بالتباعد  الناس  وتلزم  التنقل  على  قيودا 

األمر يؤدي إلى شلل في االقتصاد ويكبد خسائر فادحة.

أما اخليار الثاني فهو اللجوء إلى تخفيف القيود، لكن هذه 
االستراتيجية ليست آمنة أيضا، ألن رفع حالة »احلجر« ينذُر 
بارتفاع منحى اإلصابات، ورمبا جتُد املستفشيات نفسها في 

حالة عجز أمام أعداد هائلة للمرضى.

تطورات احلالة الوبائية وانعكاساتها االجتماعية 



العدد: 8 
اإلثنين  11 ماي 2020 6الـنـشـرة

لقاح كورونا سيكون جاهزا في أوكسفورد بحلول 
سبتمبر..

ف���ي ظ���ل ال��س��ب��اق ال��ع��امل��ي ل��ت��ط��وي��ر ل��ق��اح ض���د فيروس 
أوكسفورد  في جامعة  م��ش��ارك��ون  ب��اح��ث��ون  كورونا، أعلن 
قد  اللقاح  مؤكدين أن  كبيرة،  قفزة  البريطانية، حتقيق 
يكون جاهزا على نطاق واسع بحلول سبتمبر املقبل.وقال 
الفيروس  اللقاح ضد  على  السريرية  التجارب  إن  الباحثون 
املستجد، جتري بشكل جيد، مشيرين إلى أنهم يستخدمون 
تقنية معملية استخدموها بالفعل ضد فيروسات أخرى في 
أوكسفورد،  في  اللقاحات  علم  في  األستاذة  السابق. وقالت 
سارة غيلبرت، في تقرير بثته شبكة »سي بي أس« األميركية، 
اللقاح، ألنني  هذا  في  للغاية  مرتفعة  ثقة  لدي  »شخصيا، 
استخدمت هذه التقنية بالفعل سابقا«. والتقنية عبارة عن 
حتييده  يتم  أن  بعد  الشائع،  البرد  إنفلونزا  فيروس  حقن 
وجعله غير قابل لالنتشار بني البشر، باملادة الوراثية لفيروس 
جهاز  يستطيع  معدال  فيروسا  ينتج  مما  املستجد،  كورونا 
وه��زمي��ت��ه.  وأظهرت  اإلنسان محاربته  جسم  ف��ي  املناعة 
التي  ال��ق��رود،  مع  جيد  بشكل  عمله  اللقاح،  جت��ارب  نتائج 
تعرضت لكميات مكثفة من فيروس كورونا املستجد، ما شجع 
اجلامعة  البشر. وأطلقت  بني  بدء جتربته  على  اجلامعة 
أولى التجارب السريرية للقاح ضد مرض كوفيد19-، وتتم 
في  املشاركني  بني  مشاركا. ومن   550 على  حاليا  جتربته 
إليسا  أوك��س��ف��ورد  جامعة  الباحثات في  إح���دى  ال��ت��ج��ارب، 
غرانتو، والتي قالت »بهذه الطريقة، ميكنني أن أساهم في 
حل هذه األزمة«. وتستعد أكبر شركة في إنتاج األمصال في 
العالم ومقرها في الهند، إلنتاج ماليني اجلرعات من لقاح 

جامعة أوكسفورد، بحلول الشهر املقبل. 

وضع املؤسسات التعليمية ضمن مراكز احتضان 
املرضى بفيروس كورونا مستقبال..

ك��ش��ف��ت ج���ري���دة ال��ص��ب��اح أن ال��س��ل��ط��ات ال��ع��م��وم��ي��ة قد 
العتاد  التعليمية بجميع أصنافها ضمن  أدرجت املؤسسات 
االحتياطي خصوصا باجلهات التي تعرف عددا كبيرا من 
اإلصابات كما هو الشأن بالنسبة للفنادق ومراكز االصطياف 
للفيروس  في ظل  التداعيات احملتملة  ملواجهة  واملخيمات 
اليومية واستمرار  أرقام اإلصابات  وضعية  الالإستقرار في 
التجارية،  واملراكز  والسجون  باملصانع  الوبائية  البؤر  ظهور 
وأوصت االجتماعات التي تعقدها اللجان اجلهوية للقيادة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���والي���ات واألق��ال��ي��م وال��ع��م��االت بانطالق 
االستعداد إلدراج مؤسسات التعليم ضمن املخطط الوطني 
من  أخرى  املرحلة  إلى  رسميا  املغرب  دخول  بعد  خصوصا 
 5000 اإلص��اب��ات  ع��دد  وجت���اوز  الفيروس  مواجهة  م��راح��ل 
في  اجلهوية  األكادمييات  مديرو  شرع  كما  مؤكدة،  إصابة 
من  لهم  التابعني  اإلقليميني  للمديرين  مراسالت   توجيه 

يقظة  حالة  ف��ي  والبقاء  االحتياطات  جميع  ات��خ��اذ  اج��ل 
مستمرة حتسبا ألي طارئ خصوصا في املناطق التي تعرف 
العملية ف��ي جهة  ب��دأت  ارتفاعا ف��ي ع��دد اإلص��اب��ات، وق��د 
األكادميية  مدير  أرسلت  حيث  قنيطرة    – سال   – ال��رب��اط 
ماي   6 األربعاء  يوم  ص��ادرة  ك.خ/2020   12 برقم  مراسلة 
2020 مفادها االستعداد الكلي حلالة الطوارئ احملتملة في 

الفترة املقبلة والبقاء في حالة يقظة مستمرة.

بعد استدعاء األستاذة سهام، األساتذة املفروض 
عليهم التعاقد يستنكرون املمارسات البائدة 

للدولة..
عليهم  املفروض  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  أص��درت 
التعاقد في بيانا تدين فيه متابعة األستاذة سهام املقريني 
يحمل شعار “يعممون القمع والتضييق، فلنعمم التضامن 
حيث  األفواه”،  لتكميم  ال  احل��ري��ات،  لقمع  ال  وال��ن��ض��ال، 
اعتبرت هذا التضييق يدخل ضمن املمارسات البائدة التي 
ال تزال تستعملها أجهزة الدولة ضد حرائر وأحرار الوطن، 
جميع  مع  والالمشروط  املبدئي  تضامنها  عن  عبرت  كما 
املمنهج  االستهداف  أشكال  لكل  تعرضوا  الذين  األس��ات��ذة 
هيثم  األس��ت��اذ  استهداف  اخ��ره��ا  التعسفية  والتضييقات 
املقريني”  “سهام  واستهداف  وزان  مديرية  منسق  دكداك” 
كافة اإلطارات احلقوقية  الدريوش، ودعت  منسقة مديرية 
عن  ال��دف��اع  ف��ي  التاريخية  مسؤوليتها  لتحمل  والنقابية 
وذلك  املغربي  للمواطن  واملعنوية  املادية  احلقوق  مختلف 
بإعالن مواقف صريحة ضد كل اشكال القمع والعنف، كما 
دعت في آخر بيانها كافة األساتذة واألستاذات للمزيد من 
واالستعداد  الوطنية  التنسيقية  حول  وااللتفاف  االلتحام 
احلجر  من  اخل��روج  بعد  النضالية  املعركة  ملواصلة  ال��الزم 

الصحي.

رفع احلجر الصحي سيتم عبر مراحل تدريجية 
الطوارئ  ح��ال��ة  رف���ع  أن  امل��س��اء  ج��ري��دة  ج��ري��دة  كشفت 
الصحية، وفق التصور املرجح سيتم عبر مراحل تدريجية، 
فيها  ويتطلب  يونيو  و21  م��اي   20 بني  ما  األول��ى  املرحلة 
سيلتحقون  مغربي  ماليني   7 من  ألزي��د  الكمامات  توفير 
املرونة،  ح��االت  في  بعد  عن  العمل  وإبقاء  بالعمل مجددا، 
املدن  بني  التنقل  مع  ال��دراس��ة  استئناف  مخطط  وتنفيذ 

بتراخيص.

الوضع  رص��د حتسن  فيتم  يوليوز  و22  يونيو   22 ما  أم��ا 
الوبائي لإلذن برجوع غالبية األنشطة االقتصادية، على أن 
يستمر احلجر في بعض األعمال كاحلالقة والتجميل، وفي 
واملطاعم  املقاهي  يوليوز ستعرف عودة   22 بعد  ما  مرحلة 
للعمل في ظل تقييدات. وينتظر أن يتم احلسم في األنشطة 
الفترة، لكن سيتم  الصيفية من أسفار وتخييم خالل هذه 

السماح بتنظيم املواعيد التي تشهد جتمعات كبرى.

تطورات احلالة الوبائية وانعكاساتها االجتماعية 
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األوضاع في األحياء الشعبية في ظل الطوارئ الصحية
مصابون بأمراض مزمنة حكمت عليهم كورونا 

وضعف منظومة الصحة باملوت البطيء في 
بيوتهم: 

ال��ذي��ن حرمهم ف��ي��روس ك��ورون��ا من  يعرف ع��دد امل��رض��ى 
أط��ب��ائ��ه��م وم��واع��ده��م ال��ط��ب��ي��ة، وم��ن��ع��ه��م م��ن ال���ول���وج إلى 
باآلالف  لكنهم  والتطبيب،  العالج  وم��س��ارات  املستشفيات 
أبوابها،  التخصصات  جميع  أغ��ل��ق��ت  أن  ب��ع��د  ب��ال��ت��أك��ي��د، 
وتفرغت األطقم الطبية في أغلب املدن واألقاليم واجلهات 

إلى املرض املستجد.

ف��ي ع���دد م��ن ال��ب��ي��وت، ي��وج��د، ال��ي��وم، م��رض��ى بأمراض 
مزمنة، مثل السكري والقصور الكلوي والربو وأمراض القلب 
املستشفيات  إلى  التحرك  في  صعوبات  يجدون  والشرايني، 
اإلصابة  م���ن  أوال  اخل����وف  ب��س��ب��ب  اخل���اص���ة،  وامل��ص��ح��ات 
الفيروس  أحدثها  التي  التغييرات  بسبب  وثانيا،  بالعدوى، 
من  يطلب  ما  ع��ادة  إذ  الطبي،  العرض  خارطة  أغلب  على 
املرضى االكتفاء بأخذ أدوية ومسكنات وتأجيل االستشارات 
واملواعد الطبية، وحتى العمليات اجلراحية إلى وقت الحق. 
إلى  متاحا  العالج  إل��ى  ال��ول��وج  يعد  لم  قليلة،  باستثناءات 
انخرطت  ال��ذي  العام  القطاع  في  س��واء  املواطنني،  جميع 
االستشفائية  وم��راك��زه  واإلقليمية  اجلهوية  مستشفياته 
وحتى  كوفيد19،  مبرضى  التكفل  م��س��ارات  في  اجلامعية 
املصحات  أغلب  أغلقت  إذ  اخل���اص،  القطاع  إل��ى  بالنسبة 
اخلاصة والعيادات الطبية أبوابها، خوفا من انتقال العدوى، 
ال���وزارة  إل��ى  املفاتيح  تسليم  مصحات  أرب���اب  فضل  فيما 

الستغاللها عند احلاجة. )الصباح 10 مايو(

 ارتفاع معدل البطالة على املستوى الوطني
أفادت املندوبية السامية للتخطيط، ، بأن معدل البطالة 
الفصل  خالل   10،5% بنسبة  ارتفع  الوطني  املستوى  على 
من  الفترة  النفس  في   9،1% مقابل   2020 سنة  من  األول 

السنة املاضية.

ونتيجة لذلك انتقل معدل البطالة، بني الفترة بني الفصل 
االول والفصل الثاني من سنة 2020(، من %13،3 إلى 15،1% 
القروي،  بالوسط   3،9% إلى   3،1% ومن  بالوسط احلضري 
مشيرا إلى أن أهم االرتفاعات في معدالت البطالة سجلت 
في صفوف الشباب املتراوحة أعمارهم ما بني 15 و24 سنة 
بني  ما  أعمارهم  املتراوحة  األشخاص  ولدى  نقطة(،  )9ر3 
25 و34 سنة )3ر2 نقطة(، ولدى األشخاص احلاصلني على 

شهادة )9ر1 نقطة(، ولدى الذكور )6ر1 نقطة(.

في  على اخلصوص  البطالة سجلت  معدالت  أعلى  وأن   

الرجال،  ل��دى   )9،3% م��ق��اب��ل)   )14،3%( ال��ن��س��اء  ص��ف��وف 
15 و24 سنة )26،8%(  والشباب املتراوحة أعمارهم ما بني 
مقابل   %8،2( لدى األشخاص البالغني 25 سنة فما فوق 
األشخاص  ل��دى   3،6% مقابل   17،8% الشهادات  وحاملي 

الذين ال يتوفرون على شهادة...

ومن جهة أخرى، فإن %30،4 من العاطلني هم في وضعية 
املؤسسة  نشاط  لتوقف  أو  العمل  من  للطرد  نتيجة  بطالة 

املشغلة...

 أي مصير لالمتحانات اإلشهادية  مع التطورات 
التي يفرضها وباء كوفيد 19؟

صرح مدير املناهج التربوية باإلدارة املركزية لوزارة التربية 
األكادمييات  أن  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  الوطنية 
احترازية،  إجراءات  ستتخذ  اإلقليمية،  والنيابات  اجلهوية 
أب���رزه���ا ت��ق��ل��ي��ص ع����دد امل��م��ت��ح��ن��ني ف���ي ال��ق��س��م ال���واح���د، 
وأوراق  املقاعد  وتعقيم  مترا،  تفوق  بينهم  مسافة  ووض��ع 

االختبارات... 

ال��دراس��ي احلالي،  امل��وس��م  وأن��ه ال سنة بيضاء خ��الل   ...
%80 من املقرر املبرمج  التعليمية أجنزت  ...وأن املؤسسات 
في السنة منذ شتنبر املاضي إلى اآلن، ... وسيتم استدراك 
هذه الفترة بعد نهاية احلجر الذي قد يرفع بشكل تدريجي.

إطالق  سيتم  الصحي،  احلجر  فترة  نهاية  بعد  ومباشرة 
قائمة،  ستظل  “االمتحانات  وأن  والتقوية،  الدعم  برامج 
وبرمجتها ستخضع ملدة احلجر الصحي، وسيتم أخذ هذه 

الفترة بعني االعتبار...

بعد،  الفروض عن  أو  االمتحان  اعتماد  يتم  أن  واستبعد 
احلجر  بعد  مباشرة  ستتم  املستمرة  املراقبة  ف��روض  وأن 
ومواكبتهم  التالميذ  جلميع  برمجة  ستوضع  إذ  الصحي، 

لإلعداد لالمتحانات.
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 النهج الدميوقراطي يتضامن مع نضاالت
 الطبقة العاملة ويدين متلص الدولة والباطرونا

من مسؤولياتهم جتاه مطالبها
أعلنت الكتابة الوطنية للنهج الدميوقراطي في 

بالغ لها اليوم عن تضامنها املطلق مع نضاالت عمال 
بكل من  يوم   107 املعتصمني ألزي��د من  أمانور  شركة 
طنجة وتطوان ورباط، وكذلك مع نضاالت عمال شركة 
روزفلور بشتوكة ايت باها الذين جتاوز اعتصامهم سنة، 
يهمها  ال  التي  الطفيلية  للباطرونا  املسؤولية  محملة 
إال استغالل الطبقة العاملة وتنمية ارباحها وتهريبها 
ما  وه��و  الصمت  التزمت  التي  وللدولة  ال��وط��ن،  خ��ارج 
تفعله  م��ا  على  للباطرونا  ص��ري��ح  تشجيع  اعتبرته 
تتحمل  لم  ال��دول��ة  أن  اعتبرت  كما  العاملة،  بالطبقة 
واجباتها حلماية العمال والعامالت ومتتيعهم بحقهم 
في احلماية والتغطية االجتماعية في ظروف احلجر 
الصحي. وقد وجهت قيادة النهج الدميقراطي دعوة لكل 
من املركزيات النقابية للقيام بواجبها، وللقوى املناضلة 
إلى تنظيم أوسع حملة تضامن مع العمال املعتصمني 

حتى حتقيق مطالبهم املشرعة والعادلة.

الدميوقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية  اجلامعة  أص��درت 
بيانا تدين ممارسات مدير أكادميية بني مالل خنيفرة يحمل 
عنوان “من يحمي الفساد ويتستر على خروقات وسوء تدبير 
مدير أكادميية بني مالل خنيفرة” حيث أعلنت فيه عن تتبعها 
التعليم  قطاع  فيها  يتخبط  التي  واحملزنة  الكارثية  الوضعية 
في األكادميية مشيرة أن املسؤول اجلهوي ال زال مستمرا في 
متاديه في تعميق جروح املنظومة في اجلهة في الوقت الذي 
واختالسات  االخ��ت��الالت  في  احلسم  عليه  املفروض  من  ك��ان 

املال العام، وفق تعبير البيان.

األول  املسؤول  أن  إلى  بيانها  أيضا في  أش��ارت اجلامعة  كما 
على قطاع التعليم باجلهة اغتنم فرصة انشغال اجلميع مع 
الوقت  لفائدته في  كبيرة  للتوقيع على تعويضات  وباء كورونا 
الذي قامت فيه احلكومة بتجميد ترقيات املوظفني واالقتطاع 
من أجورهم وأوضح البيان أيضا أن مدير االكادميية يستفيد 
من تعويض عن السكن بقيمة 10000 درهم رغم استفادته من 
التي  االم��وال  باسترجاع  املالية  وزارة  وطالبت  اإلداري  السكن 

صرفت خارج الضوابط القانونية.

  اجلامعة الوطنية للتعليم بجهة بني مالل – خنيفرة 
ترصد خروقات جسيمة ملدير األكادميية اجلهوية

مبناسبة فاحت ماي العيد األممي للطبقة العاملة وجهت  اجلمعية 
والذي  فروعها  كافة  على  عممته  بيان  في  التنفيذي  مكتبها  عبر 
يتجاوز عددهم 40 فرعا على املستوى الوطني، إنتقادات للوضعية 
الشركات  بعض  استمرار  خصوصا  العاملة،  الطبقة  تعيشها  التي 
مراكش،  البيضاء،  ال��دار  ف��اس،  طنجة،  من  بكل  العمل  في  الكبرى 
انتشار  سببها  التي  اخلطيرة،  الصحية  األوض��اع  رغم  العرائش...؛ 

فيروس كورنا املستجد.

... ط��ال��ب فيه مب��راق��ب��ة أم��اك��ن اش��ت��غ��ال ال��ع��م��ال، ل��ل��وق��وف على 
بإلغاء  والوقائية بشكل يومي.... طالب املعطلون  الشروط الصحية 
كافة النصوص القانونية التي جترم العمل النقابي، وكذا إلغاء قانون 
أثار  من  املتضررين  لكافة  بتعويضات  “التكبيلي...وطالب  اإلضراب 

اجلفاف؛ من فالحني وعامالت وعمال زراعيني وعموم الكادحني...

واغتنمت اجلمعية املناسبة، لتندد مبا اعتبرته قوانني “الرجعية” 
أوسع  مصالح  تخدم  ال  أنها  أك��دت  والتي  شعبية”،  “ال  واخل��ي��ارات 
اجلماهير، في إشارة إلى مشروع قانون 22.20، وقانون التعاقد، وكذا 

إلغاء مباريات التوظيف والترقية وغيرها...

وعبرت اجلمعية، عن إدانتها ملا اعتبرته استغالل الظرفية احلالية 
املعتقلني  كافة  س��راح  وب��إط��الق   ... امل��ع��ارض��ة،  األص���وات  العتقال 
احلركة  ومعتقلي  الريف  معتقلي  س��راح  بإطالق  ب��دءا  السياسيني 
الطالبية ومعتقلي الرأي من صحافيني ومدونني... )جريدة القلم 

احلر(

جمعية املعطلني تخلد فاحت ماي وذكرى 
استشهاد مصطفى احلمزاوي وتنظم ندوة 

رقمية يوم 16 ماي 2020

جمعيات تطالب  باستفادة أجرائها من 
تعويضات صندوق الضمان االجتماعي

املؤسسة  إلى رؤس��اء   25 جمعية رسالة  أزي��د من  وجهت  
التشريعية وبعض الوزراء  تطالب فيه باألخذ بعني االعتبار 
ال��وض��ع اخل���اص ل���الج���راء امل��ش��غ��ل��ني م��ن ق��ب��ل اجلمعيات 
اليقظة  ط��رف جلنة  من  ال��ف شخص(   40 يفوق  )عددهم 

االقتصادية ملواجهة كورونا...
ليست  »...أن اجلمعيات  ووضحت اجلمعيات في رسالتها 
صندوق  قبل  من  املتخدة  التدابير  من  لالستفادة  مرشحة 
الضمان االجتماعي، ومت اقصاؤها من التعويضات احملددة 
في هذا االطار، علما انها مثل املقاوالت الهادفة للربح، تدفع 
للقانون  وفقا   االجتماعي،  للضمان  ورسوما  مساهماتها 
املعمول به، والذي لم تتوقف عن املطالبة باصالحه، مشيرة 
ان العديد منها تعمل بتمويل وطني أو دولي باجال تعاقدية، 
التي ال ميكن الوفاء به في ظل الظروف احلالية.و ان تعليق 
حالة  ق��ان��ون  وف��ق  والتنظيمية  القانونية  االج���ال  جميع 
الطوارئ الصحية، ال ينطبق على عقود متويل اجلمعيات، 
تسديد  طريقة  ح��ول  استفهام  عالمة  من  اكثر  يطرح  ما 

رواتب االجراء«.
حق  الح��ق��اق   2،20،331 امل��رس��وم  بتعديل  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 
ل��ل��ص��ن��دوق الوطني  اجل��م��ع��ي��ات ف��ي ال��ت��ع��وي��ض اجل���زاف���ي 
الدخل،  على  الضريبة  من  واالعفاء  االجتماعي،  للضمان 
بالنسبة الى املكافاة املدفوعة لالغيار، والغاء جميع الضرائب 

املرتبطة مبقراتها.
الدميقراطية لنساء  السيدا، اجلمعية  املوقعة: )جمعية محاربة  اجلمعيات 
املواطنة  مدرسة  دميقراطية،  انفاس  جمعية  بيتي،  جمعية  اجلمعيات،  ملتقى  املغرب، 
للدراسات السياسية، املنظمة املغربية حلقوق االنسان، جمعية عدالة من اجل احلق في 

محاكمة عادلة، و اجلمعية املغربية حملاربة الرشوة...(


