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 من أجل تنظميات ذاتية
لجماهري الكادحني

االجتماعي  التواصل  وسائل  تستمر   
ــوادث  ــ ــن ح ــدة عـ ــؤكـ ــار مـ ــبـ ــر أخـ ــش يف ن
خطيرة،منها ما يهم كوارث ذهب ضحيتها 
ما  كــادحــات.ومــنــهــا  أو  وعــمــال  عــامــات 
فضا  عاهات  عن  أسفرت  بحوادث  يخبر 
حسنات  مــن  مــاديــة...انــهــا  خسائر  عــن 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وايجابيات 
لتسليط  األخــبــار  ــذه  ه لنا  تنقل  الــتــي 
وساكنة  مهمشة  مــنــاطــق  عــلــى  ــوء  ــض ال

معزولة عن دائرة الضوء.

بعد فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها 
قانوني  غير  مصنع  يف  النسيج  عامات 
واخلسائر  األمطار،  بيسول  جرفهن  جراء 
التجار  منهم  وخاصة  التجار  حلقت  التي 
فاس  نــواحــي  يف  كما  تــطــوان  يف  الصغار 
فاجعة  علينا  وغيرها.طلعت  والبيضاء 
اجلماعة  ــن  م مــواطــنــن  ثــاثــة  ــدان  ــق ف
القروية املعازيز اقليم اخلميسات غرقا يف 

بالوعات الصرف الصحي. 

والفواجع،تكشف  ــداث  األحـ هــذه  ان 
التي  ــاة  ــي احل مــخــاطــر  مــفــضــوح  بــشــكــل 
مقدمتها  ويف  الشعبية  اجلماهير  تعيشها 
وكادحي  كادحات  وعموم  العاملة  الطبقة 
شعبنا والتي تصاعدت وثيرتها مع جائحة 
كنتيجة  ــراع  ــص ال ــداد  ــت ــد19-واح ــي ــوف ك
طبقة  بن  التناقضات  لتعميق  طبيعية 
املخزن  طرف  من  محمية  شيء  كل  متلك 
وقوة  سواعدها  ســوى  متلك  ال  وطبقات 
اليسارية  احلركة  شعار  كان  عملها.هكذا 
املناضلة«األرواح قبل األرباح«أكثر وضوحا 
التي  اجلرائم  حجم  عن  للتعبير  وعمقا 
يف  وعمائها  الرأسمالية  تقترفها  أن  ميكن 

التابعة. الرجعية  األنظمة 

عن  ــرة  ــي األخ ــوادث  ــ احل كشفت  لــقــد 
يعيشها  التي  احلياة  وطبيعة  األزمة  عمق 
ــم يف كــل يوم  املــواطــنــات واملــواطــنــات وه
مبختلف  للكوارث  عرضة  ساعة  كل  ويف 

مراحض  يف  يبيت  من  الناس  أنواعها...من 
ويكابد  الــســمــاء  يتلحف  عمومية،من 
وجرائمها.ومن  الليالي  ــرودة  ب بأطفاله 
أمتار  بضعة  انــتــزاع  من  متكن  من  الناس 
حديدية  بلوحات  أو  بأساك  وأحاطها 
تكتفي  بلدي  يف  األشياء.الناس  بقايا  أو 
بالقليل من اخلبز وتضمر األنن والشكوى.
حقوق  ال  ومــواطــنــون  مــواطــنــات  هـــؤالء 
اللوائح:لوائح  يف  اال  لهم  وجود  ال  بل  لهم 
على  السياسي  واالستعمال  االستغال 
موجهة  انتخابية  أصــوات  خــزائــن  شكل 
خلــــدام املـــخـــزن األوفـــيـــاء مـــن أحـــزاب 
ما  غطاء  يف  املقاولة  حتترف  وجمعيات 
يسمى املجتمع املدني املوالي للمخزن.انهم 
ولو على هامش  يف محاولة عيش  البؤساء 
واملدن،نساؤهم،أطفالهم،شبابهم... القرى 
غياب  يف  ــاع  األوضـ نفس  انــتــاج  يعيدون 
التي  الشغل  وفرص  الشباب  ودار  املدرسة 
انفلتوا  ولــو  حتى  البطالة  من  حتميهم 
العليا.غير  الشهادات  بعض  على  وحــازوا 
هؤالء  تخترق  أصبحت  التي  التطورات  أن 
كدحهم،أصبحت  مناطق  يف  اجلماهير 
نقلهم  طريقة  حيث  مــن  االنــتــبــاه  تثير 
ــام  واقــعــهــم املــعــاش عــبــر وســائــل االعـ
احلسي  وعــيــهــم  تــطــور  أن  الــبــديــل،كــمــا 
وادراكهم أن القضية ليست قضاء وقدرا أو 
سوى  يتغير  أن  ميكن  ال  الذي  احلظ  سوء 
بالهروب،بل قضية صراع هنا واألن بن من 

ميلك كل شيء ومن ال ميلك أي شيء.

تبقى املهمة الرئيسة يف مثل هكذا وضع 
قرب  عن  نضالية  ملمارسة  التأسيس  هي 
للمساهمة يف التأطير والتنظيم مبا ميكن 
دفاعهم  أدوات  بناء  من  اجلماهير  تلك 
بكل  االستغال  مسلسل  ومواجهة  الذاتي 
محيط  يف  العيش  مبستوى  للرقي  أنواعه 
وعيشهم  انسانيتهم  للناس  يضمن  انساني 

الكرمي.
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الترسيحات :مخطط طبقي لخدمة الربجوازية 
ضد الطبقة العاملة

الكمبرادورية  البرجوازية  متتلك  املغرب  مثل  الطبقية،  املجتمعات  يف 
إلدامــة  واألجــهــزة  واملــؤســســات  األدوات  كــل  اإلنــتــاج،  لوسائل  ،بــاإلضــافــة 
العاملة  الطبقة  متتلك  ال  بينما  اإلنتاج،  كلفة  تخفيض  و  أرباحها  وتنمية 
إال حناجرها للدفاع عن حقوقها املادية والدميقراطية. فما إن يتعلق األمر 

بإصدار قرار لصالح الرأسمال والباطرونا ، وضد مصالح الطبقة العاملة ،حتى 
الطبقية  والقرارات  املراسيم  وتبني  امُلشِغل  إلرضاء  البرملانية  الفرق  تتعبأ 
التي تتيح للباطرون أريحية التسريح والتخلص من العامات والعمال داخل 
هدية  احلكومة  قدمت  أن   2020 يف  وحدث  الفاحية.  والضيعات  املصانع 
وتبرير  تغليف  ،ومت  األجــراء  من   75٪ ب  فقط  اإلبقاء  بقانون  للباطرونا 
القرار بتداعيات أزمة كورونا على العملية اإلنتاجية واالنحباس االقتصادي 
السمة  يفضح  الــذي  لكن  األولية.  املــواد  وتدفق  املبيعات  تراجع  و  العاملي 
ال  أنه  اإلنتاج،  وسائل  مالكي  و  البرجوازية  ملصالح  وانحيازه  للقرار  الطبقية 
التي فقدت  العاملة  الثقيلة على معيش الطبقة  الكلفة االجتماعية  يراعي 
مورد إعالة أسرها إلى غير ذلك من التبعات الكارثية على استقرار العمال/

ات املسرحن و على التزاماتهم /ن املادية اليومية والشهرية واملوسمية

من  مزيد  فرض  إلى  املغرب  ملقاوالت  العام  االحتــاد  يذهب  املغرب  ففي 
خال  يقايض  و  موادها،  معظم  يف  أصا(  )املرنة  الشغل  مدونة  على  املرونة 
لألجور  األدنــى  احلد  يف  الزيادة  النقابات،  و  احلكومة  مع  احلــوار  جلسات 

بقبول القانون التكبيلي اإلضراب و قوانن تكبيلية أخرى.

ويف سنة 2020 فقط )سنة كوفيد - 19( ، فقد حوالي 950 ألف عامل/ة 
شغلهم و كلهم من.  دوي عقود إما غير محددة املدة او محددة املدة .ناهيك 
الذي لم يكونوا يتوفرون على عقود شغل، و يقدر  عن بقية املطرودين/ات 
اإلنتاجية  القطاعات  مختلف  يف  عامل  و  عاملة  مليوني  بحوالي  عددهم 
القانون عند رجال األعمال،  املرونة يف  و املقصود من  املراد  أما  واخلدماتية. 
أو  قيود  دون  العمل  من  الطرد  أو  التسريح  إمكانية  و  سلطة  على  التوفر  هو 
التزامات اجتماعية جتاه الُمسٓرحين، مما يعني فرض حياد القانون واملؤسسة 

إثر  وتقييدها  النقابات  حتييد  ،بعد  الشغلية  النزاعات  عن  القضاء  وحتى 
التكبيلي  والقانون  املرونة  الثانية( على  )الغرفة  البرملان  موافقة ممثليها يف 

إلضراب.

حق  يف  التراجعية  الطبقية  القوانن  هذه  تبني  بعد  يتم  لم  أنه  ورغم 
املغربي،إال  البرملان  ،داخــل  واملستخدمن  األجــراء  وكافة  العاملة  الطبقة 
تفشي  بعد  طويلة،  مدة  منذ  شرعوا  اإلنتاج  وسائل  ومالكي  الباطرونا  أن 
النيوليبرالية املتوحشة واقتصاد السوق، يف تسريح العمال/ات بدون موجب 
الذي أصبح ممنوعا يف  النقابي  االنتماء  إما بسبب  قانوني وبشكل تعسفي، 
أعراف الباطرونا، أو بسبب اإلضراب ألسباب مطلبية/شغلية ،وحتى ألسباب 

انتقامية كاالنتماء حلزب سياسي يساري معارض و ممانع. 

أمام  و  العاملة  الطبقة  صفوف  يف  االجتماعي  النزيف  هذا  كل  يحدث 
انحياز  ــام  وأم واملركزية  اإلقليمية  الشغلية  للسلطات  املتواطئ  الصمت 
السلطات املخزنية احمللية التي توفر االدوات القمعية ملنع و قهر االحتجاجات 
عايشنا  قد  و  والبرجوازية.  والرأسمال  الباطرونا  ملصالح  خدمة  العمالية 
ألزيد  البطولي  واعتصامها  إضرابها  االستعمارية  أمانور  عمال  خاض  كيف 
من سنة، واستطاعوا فرض عودة املطرودين. ونسجل كذلك استمرار صمود 
األسبوع  وخــال  والــبــاطــرون.  املخزن  حتالف  أمــام  صوبروفيل  عــمــال/ات 
بطنجة   jobelsa خوبيلصا  شركة  من  عامل/ة   400 انضاف  املنصرم، 
من  تسريحهم/ن  مت  الذين  عامل/ة   70 و  واملشردين،  املطرودين  لقوافل 
العمل يف إحدى شركات النسيج اململوكة ألحد خدام املخزن ،باإلضافة ملئات 
والعرائش.....  الدارالبيضاء وصفرو وفاس  و  والقنيطرة  الشركات يف طنجة 
الترسيم  من  للتهرب  األخرى  و  الفينة  بن  وعاماتها  عمالها  تستبدل  التي 
أن  إلى  اإلشارة  ،مع  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  والتسجيل 
مبالغ األجور غالبا ما تكون دون احلد األدنى و ال تلبي أدنى شروط العيش 

الكرمي. 

والرأسمال  الباطرونا  متتلك  حيث  متكافئة،  غير  طبقية  حرب  فعا  إنها 
واألدوات  والتمثيلية  احلكومية  واملؤسسات  بالقوانن  مدججا  حليفا 
الذاتي  الدفاع  أدوات  إلى  تفتقر  العاملة  الطبقة  زالــت  ال  ،فيما  القمعية 
الكادحن  وعموم  العاملة  الطبقة  بتوفر  إال  تتكافأ  واقتصاديا،ولن  سياسيا 

على رافعتي التغيير : حزب الطبقة العاملة و نقابة قوية. 

عامالت رشكة«تزارين« بتفلت
نظمت  بتيفلت  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  بــاغ  حسب 
داخل   2021 ابريل   13 بتاريخ  احتجاجية  وقفة  »تزارين«  شركة  عامات 
االحتــاد  لــواء  حتت  املنضوي  النقابي  مكتبهن  من  بتاطير  الشركة،  مقر 
6 أشهر حتت  املغربي للشغل، احتجاجا على اإلغاق التعسفي للشركة ملدة 

ذريعة جائحة كورونا.

العامات  صبر  نفاد  بعد   ' البالغ  ’حسب  املعركة  هده  خوض  جاء  وقد 
وتدهور أوضاعهن املعيشية أمام تلكأ ومناورات رب العمل يف حوارات عقيمة 

وتخاذل السلطة.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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جرمية رأمسالية أخرى ترتكب ضد الطبقة العاملة 
بطنجة

املكثف  االستغال  عبر  العمال/ات  وعرق  دم  متتص  املتوحشة  الباطرونا 
بهم/ن  فتلقي  اخليالية  والثروات  األرباح  لتحقق  والتكاليف  األجور  بأدنى 
يف الشارع بدون تعويضات وال حقوق.هدا ما يقع وأصبح مألوفا يف ظل نظام 

الرأسمالية التبعية ببادنا وتعمق أكثر يف ظل حالة الطوارئ الصحية.

خوبيلصا«   « شركة  عمال/ات  هم  الرأسمالي  التوحش  هدا  ضحايا  وأخر 
أو  اندار  بدون  جماعيا  بتسريحهم/ن  الشركة  إدارة  قامت  الدين  بطنجة 
إلى  وجلأت  القانون.  دلك  على  ينص  كما  تعويضات  وبــدون  مسبق،  إعان 

القضاء لتطبيق مسطرة اإلفاس دون إخطار العمال/ات بذلك.

يف  متخصصة  اسبانية  صناعية  مجموعة  »خوبيلصا«  شركة  وتعتبر 
بإقليم  البحراوين  بجماعة  مصنعها   السيارات.يوجد  كراسي  صناعة 
500 عامل/ة.وحسب بعض العمال  اجنرة/الفحص بطنجة. تشغل أكثر من 
فان الشركة كانت تشتغل بشكل عادي وبدون توقف.وعرف إنتاجها ارتفاعا 
ملحوظا خال هده السنة. إال أن إدارتها اخدت تضغط على العمال لتقدمي 

استقالتهم يف املدة األخيرة مما جعلهم يشكون يف نواياها.

6 ابريل  وكاحتجاج على قرار التسريح اجلماعي نظم العمال/ات بتاريخ 
سيبقى  انه  أكدوا/ن  مفتوح  اعتصام  أعقبها  الشركة  باب  أمام  وقفة   2021
القانونية  اإلجــراءات  بإتباع  ممثلوهم  قام  كما  إنصافهم/ن.  حتى  مستمرا 
منح  الذي  الشغل  مندوب  من  املعنية  اجلهات  راسلوا  حيث  العمل  بها  اجلاري 
العمال/ات إشعارا بالتوقف عن العمل بدون إنذار مسبق بعدما امتنعت إدارة 
الشغل.كما طالبوا عامل  املقرر مبندوبية  الشركة عن احلضور يف االجتماع 

اإلقليم بعقد اللجنة اإلقليمية اخلاصة بنزاعات الشغل.

للنهج  احمللية  الكتابة  من  وفــد  قــام  العمال/ات  مع  التضامن  إطــار  ويف 
يف  هاما  بيانا  احمللية  الكتابة  بزيارتهم/ن.وأصدرت  بطنجة  الدميقراطي 

املوضوع. 

عمال/ات رشكة »فوغال« بتازة
يف  مستمران  اإلدريــســي  واحلسن  ــرش  األط محمد  العامان  زال  ما     

اعتصامهما املفتوح مند 29 مارس 2021 امام املقر اإلداري لشركة »فوغال« 
حلافات النقل احلضري بتازة احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تعرضا 
له مند ما يزيد عن أربعة أشهر انتقاما منهم على نشاطهم النقابي يف إطار 

ك د ش.

الشركة. واطر  عمال  ضد  تعسفاتها  يف  متمادية  الشركة  إدارة  ومازالت 
العامات العتداء لفظي من طرف  2021 تعرضت إحدى  ابريل   8 فبتاريخ 
قسم  إلى  إثره  على  نقلت  وإغماء  عصبي  انهيار  يف  لها  تسبب  الشركة  مسير 

باملستشفى. املستعجات 

تواطؤ  بسبب  الــعــمــال/ات  ضد  تعسفاتها  يف  الشركة  إدارة  وتتمادى 
وتطبيق  احترام  فرض  على  وعجزها  الشغل  ومندوبية  احمللية  السلطات 

القانون.

عمال رشكة »موبيليس« للنقل الحرضي بوجدة
الشركة  من  مطرودا  عما   11 خاض  النشرة  يف  سابقا  دلك  إلى  اشرنا  كما 
عدة وقفات و اعتصامات سواء امام مقر الشركة او يف مقر اجلماعة احلضرية 
مستحقاتهم  مــن  وبتمكينهم  العمال  إلــى  بإرجاعهم  مطالبن  لــوجــدة 
القضاء  إلى  جلــاوا  الشركة.ثم  إدارة  منها  حرمتهم  التي  التعويضات  من 
باحلصول  لصاحلهم  بوجدة  االبتدائية  احملكمة  حكمت  إلنصافهم.وقد 
على تعويضات عن منحة السكن وعيد األضحى ومنحة زيادة سعر التذكرة 
أن قضايا أخرى رفعها بعض  إلى  املعجل.ونشير  النفاد  واملنحة اإلضافية مع 

العمال ضد الشركة ما زالت رائجة يف احملاكم.   

عمال النظافة برشكة »اوزون« بتاوريرت
واالستجابة  العمال  أجور  تصحيح  حتى  الشارع  إلى  شعار«العودة  حتت 
املغربي  االحتاد  لواء  حتت  املنضوون  الشركة  عمال  نظم  املطالب«  كافة  إلى 
للشغل وقفتن احتجاجيتن على متاطل إدارة الشركة يف االستجابة ملطالب 
العمال ويف مقدمتها الزيادة يف األجور والتنكر اللتزاماتها السابقة بتاريخ 7 

و8 ابريل 2021 مع اعتصام جزئي يف اليوم الثاني.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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لجنة الحق يف السكن بدوار محمد بن ابراهمي  )دوار 
الشلوح( بجماعة أوالد زاين الدروة إقلمي برشيد.

ساكنة  مع  لقاءا  ببرشيد  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  حضر 
متت  حيث  السكن  يف  حقهم  بشان  الشلوح(  )دوار  ابراهيم  بن  محمد  دوار 
مساومتهم من اجل إفراغهم من مساكنهم بحجة أنها توجد مبحرم الطريق 
املار من الدروة الذي سيشرع يف اجنازه مقابل مبالغ مالية هزيلة جدا.علما 
عن  يزيد  ما  مند  خواص  من  اقتنوها  التي  األرضية  البقع  يسكنون  أنهم 

عشرين عاما.

وقد تشكلت جلنة من اجل املطالبة بحقهم يف السكن تتكون من ثمانية 
أعضاء منهم أربع نساء. 

محاولة إفراغ بستاين واالعتداء عىل أرسته
جتزئة  الشفشاوني  بشارع  الساكنة  علي  أوالد  آسية  السيدة  اشتكت 
حفيظة بعن السبع بالدار البيضاء بكونها قد تعرضت رفقة زوجها وبناتها 
2021 الى اعتداء وحسي من طرف صاحب العقار  30 مارس  وهم نيام  ليلة 
الذي كان مصحوبا بعصابة تتكون من أربعة أشخاص. وقد تقدمت بشكاية 

يف املوضوع إلى وكيل امللك باحملكمة االبتدائية بعن السبع.

اللذين  وزوجها  باألمر  املعنية  مطالبة  اثر  على  االعتداء  هدا  جاء  وقد 
يشتغان عند صاحب العقار )الزوج كبستاني وهي كخادمة يف البيت( ملدة 
لم  حيث  الشغل  مفتشية  إلى  وجلوءهما  بتعويضاتهما  سنة   30 عن  تزيد 
يتقبل الشخص املعتدى دلك وطالبهم بإخاء العقار معتمدا أسلوب العنف 

والترهيب.

امللك  وكيل  على  وإحالته  الـــزوج  اعتقال  مت  األســـرة  إنــصــاف  ــوض  وع
ومع  معه  تضامنية  وقفة  تنظيم  مت  السبع.وقد  لعن  االبتدائية  باحملكمة 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  طرف  من  بالتشرد  املهددة  أسرته 

بالبرنوصي. 

»نضاالت الكادحني/ات ابألحياء الشعبية والهامشية« 
الحلقة الثانية دوار جوزيف ابلربنويص

التجارب  من  سلسلة  نشر  بدأنا  فقد  السابق  النشرة  عدد  يف  جاء  كما 
البيضاء  بالدار  واملهمشة  الشعبية  األحياء  وكادحات  لكادحي  النضالية 
أدواتهم  ليصنعوا  وحقوقين/ات  سياسين  /ات  مناضلن  مع  بتضامن 
ويف  مطالبهم  عن  والدفاع  حقوقهم  بعض  نيل  اجل  من  الذاتية  الكفاحية 

حقهم يف سكن الئق.

للدوار  املــجــاورة  باملطحنة  يشتغل  اغلبهم  السكان  من  مجموعة  هم 

سنوات  منذ  بها  لاستقرار  املدن   إلى  البادية  من  الهجرة  دفعته  وبعضهم 
مزارع  عن  عبارة  املجاورة  األراضــي  اغلب  كانت  حيث  الفرنسي  االستعمار 
للمعمرين. وحول ذلك صرح  أحد سكان الدوار جلريدة االحتاد االشتراكي 
يف اواخر 2010  قائا : »نعيش هنا منذ أزيد من 70 سنة، تزوجنا و أجنبنا 
بهذا  وترعرعوا  تربوا   ، أطفال  لديهم  اآلن  وهم   ، بدورهم  أبناؤنا  وتزوج   ،
مت  حيث  املستعمر،  أيــادي  يف  فاحيه  ضيعة  عن  عبارة  كان  الذي  الــدوار، 
 ،  » اجلديد  املالك  إلى  بيعها  بإعادة  قام  بــدوره  الذي  األول  للمالك  بيعها 
هذا  أوجا  ربحناه  أو  عام   18 الدعوى  يف  األول  الشيء  مول  مع  »كنا  مضيفا 

او جددها«.

ويف نفس اإلطار نشرت اجلريدة حتقيقا حول الدوار جاء فيه :
املالك  أن  إلى   ، آخر  قاطن  روايــة  حسب  القضية،  هذه  بدايات  »ترجع 
فطالب  دور،  من  عليها  وما  األرض  القدمي  املالك  من  اشترى  قد  اجلديد 
عن  يعوضهم  أو  للتفاوض  مجال  أدنى  لهم  يترك  أن  دون  باإلفراغ  سكانها 
الضرر الذي سيلحقهم جراء اإلفراغ، من ضياع وتشريد، إثر هجر مساكنهم 
. فقام برفع دعوى قضائية ضدهم متهما إياهم بكونهم محتلن لهذا العقار 
سنة   70 من  أزيد  منذ  هنا  نعيش  »نحن  مضيفا   ، الغير«  ملك  يشمل  الذي 
عن  عبارة  كانت  والتي   ، االستعمار  أيام  األرض  هذه  يف  نشتغل  كنا  بعدما 
عليها  تعاقب  ثم   » جوزيف  املدعو»  املعمرين  ألحد  مملوكة  فاحية  ضيعة 
 ، تصريحه  يختم  أن  وقبل   ، احلالي«  املالك  اشتراها  أن  إلى  آخرون  مالكون 
قال » ليس لنا مكان آخر نأوي إليه ، نحن هنا أكثر من » 21 دار « متسائا : 
فن بغاونا منشيو، يعطيونا حتنا بحال مالن لكاريان فن نسكنو و نرحلو« .

من  تفاوضا  أن  العقار  مالك  من  املقربة  املصادر  أحد  لنا  صرح  املقابل  يف 
السكان  أن يتنازل   ، العقار مفاده  السكان ومالك  نوع خاص جرى بن هؤالء 
عن مساكنهم مقابل شقق مقدمة من قبل املالك، لكن العرض قوبل بالرفض 
من طرفهم، بداعي أن مساحة الشقق ال تتسع لتلك األسر.وأضاف » إن هذه 
دعوى  رفع  إلى  املالك  التجأ  لهذا  الثانية،  للمرة  رفضت  التوافقية  املبادرة 

قضائية ضدهم صدر عنها قرار للمحكمة منحهم 10 أيام كمهلة لإلفراغ«

ومع  باملنطقة  السكن  جلن  مع  بارتباط  الــدوار  هذا  سكان  ناضل  وفعا 
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي حيث استطاعوا أخيرا وبدل 
بالعديد  أسوة  مديونة  بإقليم  أرضية  بقع  على  احلصول  تفريغهم  يتم  أن 
من الكريانات والدواوير التي ناضلت واستطاعت بنضالها أن حتقق بعضا من 

مطالبها.
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ابملعازيز الصحي  الرصف  قناة  يف  مواطنني  موت  فاجعة 

املعازيز  قرية  سكان  على  حزينا  يوما  أبريل2021   13 الاثاء  يوم  كان  
باقليم اخلميسات ومعهم الرأي العام على اثر فاجعة وفاة ثاثة مواطنن 

التنمية  حي  سكان  أحــد  أن  الصحي.حيث  الصرف  قنوات  بالوعة  يف 
الصحي  الصرف  قناة  اصاح  محاولة  الى  بادر  موكة(  عن  )دوار  املعروف 
للجماعة،غير  التابعة  املختصة  املصالح  تدخل  دون  مدة  منذ  املختنقة 
يف  يسقط  مراقبة  دون  ومن  العمل  وسائل  دون  من  املتطوع  املواطن  هذا  أن 
املكان. يف  التنفس  لصعوبة  وعيه  فاقدا  أمتار  عشرة  بحوالي  القناة  عمق 
انقاد  الى  احلادثة،أسرعا  من  بالقرب  ميــران  كانا  لشابن  محاولة  ويف 
الساكنة  جتمهر  السيء.وبعد  املصير  نفس  لهما  يكون  األول  الضحية 
وبعد  النتيجة  باالنقاد،كانت  املعنية  املصالح  باحضار  ومطالباتهم 
انتشال  االسعاف  وصول  وتأخر  الدرك  ورجال  املساعدة  القوات  حضور 

للنجاة. فرصة  لهم  تبق  لم  حيث  هامدة  جثثا  الثاثة 

سوء  للجميع  واملواطنن،ثبت  للمواطنات  متوافقة  تصريحات  ويف 
وغياب  الصحية  املرافق  حيث  من  املنطقة  سكان  يعيشها  التي  الوضعية 
هذه  على  املضروبة  العزلة  من  السكان  اشتكى  الضرورية.كما  الصيانة 
وخاصة  باملنطقة  املسؤولن  تدبير  وسوء  التاعبات  ومن  املهمشة  القرية 
من  مراقبة  أيــة  غياب  يف  اجلماعة  تسيير  على  املتعاقبن  املنتخبن 
ومحاكمة  حتقيق  فتح  املنطقة  سكان  طالب  الوصية.وبهذا  اجلــهــات 
طرح  العادة  شرط  املناسبة  كانت  وغيرها،كما  الفاجعة  هذه  يف  املسؤولن 
على  العزلة  وفك  باملنطقة  والنهوض  األولوية  ذات  اجتماعية  مطالب 
وتشغيل  التنمية  وبرامج  الازمة  التحتية  البنيات  من  ومتكينها  القرية 

اآلجال.   أقرب  يف  شبابها 

الشعب  ومناضالت  مناضيل  ضد  والتجويع  القمع 
املغريب:

  2021 ابريل   8 اخلميس  يوم  بالناضور  احمللية  السلطات  أقدمت   -
املصدر  وهي  بضاعته  وسلب  حلميني«  ياسن   « الكادح  عربة  حجز  على 
من  أشكال  شن  الى   دفعه  مما  اسرته  وعيش  عيشه  قوت  لضمان  الوحيد 

عربته. باسترجاع  للمطالبة  االحتجاجات  

احلكرة  على  احتجاجا  شاب  انتحار  اثر  على  بوفكران  ساكنة  خروج   -
مطالبته  اثر  الشاب  بها  قوبل  والتي  بوفكران،  بلدية  داخــل  والضرب 

للمستشفى.  اخته  لنقل  اسعاف  بسيارة 

ومناضالت  مناضيل  ضد  حملة  تشن  املخزن  طاحونة 
الدميقراطي الهنج 

- حرمان الرفيق مراد بنكيدة الكاتب احمللي لشبيبة النهج الدميقراطي 
بجامعة  االداب  بكلية  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  ومنسق  باجلديدة 
اجلامعي  املوسم  هذا  امتحانات  اجتياز  من  باجلديدة  الدكالي  شعيب 
النضالية  للمعارك  امليدانية  وقيادته  النضالي  نشاطه  على  منه  انتقاما 
وخاصة  الفصيل  يف  ورفيقاته  رفاقه  جانب  الى  بالكلية  الطابية  للحركة 

االمتحانات. فترة  اثناء 

النهج  ومناضات  مناضلي  ضد  حملة  يشن  املخزني  الرسمي  االعام   -
اللجنة  عضوة  الرياضي  خديجة  الرفيقة  وصف  يتم  إذ  الدميقراطي، 
جهاد   « عن  بدفاعها  الدميقراطي  للنهج  النسائي  للقطاع  الوطنية 

اجلنسي.  االعتداء  جرائم  مع  والتطبيع  االغتصاب« 

التعاقد  عليهم  فرض  الذين  واألستاذات  األساتذة  من  عدد  اعتقال    -
بعدما  بالرباط   2021 أبريل  و7   6 يومي  نظموها  التي  املسيرة  إثر  على 

اإلنسانية  بالكرامة  وحاطة  مهينة  وممارسات  فضيع  بشكل  تعنيفهم  مت 
 48 ملدة  اعتقالهم  وبعد  املا  امام  للخطر  اجلسدية  سامتهم  وتعريض 
أمام  للحضور  جديد  من  دعوتهم  ليتم  سراح  حالة  يف  متابعتهم  مت  ساعة 

 2021 أبريل   12 الرباط يوم االثنن  انظار شرطة والية 

اضراب  يف  الريسوني«  وسليمان   « الراضي  »عمر  الصحفين  دخول   -
وتشهير.  وحيف  ظلم  من  اليه  تعرضا  ما  على  احتجاجا  الطعام  عن 
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استغالل حالة الطوارئ للحجر عىل الحق يف االحتجاج 
السلمي والتظاهر وقمع ومنع الوقفات السلمية لحرايت 

والحقوق األساسية للمواطنني واملواطنات 

التظاهر  يف  احلق  فيه  متنع  باغ  تصدر  الرباط  والية   •
واالحتجاج 

رمضان  يف  الليلي  االغاق  على  يحتجون  مكادة  بني  جتار   •
أصحابها  من  وافراغها  البيوت  هدم  الى  اللجوء  استمرار   •

؛ لساكنتها  مائمة  حلول  إيجاد  دون 

الفنيدق« يخرجون يف مظاهرات منددين بقرار   « • ساكنة  
املساجد  بفتح  ويطالبون  الصحي  احلجر  تدابير  عن  اإلعان 

> باملدينة
التجاري  املركب  وحرفيي  لتجار  احمللية  التنسيقية  نظمت   •
  12 يوم   بتاوريت  احتجاجية  وقفة  الشريف«  اعلي  »موالي 

الصحي< ااحلجر  قرار  على  احتجاجا   2021 ابريل 
 13 • كما نظم عمال معامل املقاهي ومهن الكدح بصفرو يوم 
ليا  االغاق  قرار  رفضهم  على  احتجاجا  وقفة   2021 ابريل 

> يف رمضان 

نضاالت الشباب املعطلني ابملغرب 

اسمترار اعتصامات الجمعية الوطنية لحملة الهشادات 
املعطلني مبدينة دمنات،الناظور الدريوش...

املعطلن  الـــشـــهـــادات  حــمــلــة  مـــن  مــجــمــوعــة  ــوض  ــخ ي  -
 8 يوم  منذ  اخلميسات  باشوية  داخل  اعتصاما  باخلميسات 

وعود  تقدمي  بعد  االعتصام  تعليق  مت  ،وقد  أبريل2021 
حملة  خاضه  الذي  الطعام   عن  املفتوح  االضراب  تعليق   -
والذي   بفاس  إبراهيم  سيدي  مقاطعة  امام  املعطلن  الشهادات 

املرفوق  املفتوح  االعتصام  استمرار  مع  يوما   27 الــى  وصــل 
تنفيذ  غاية  الى  إبراهيم  سيدي  مقاطعة  امام  الليلي  باملبيت 

املطالب<

هترب الدولة من مسؤولياهتا تؤدي اىل وفاة ثالث 
أشخاص ابملعازيز

تازرين« لأللبسة اجلاهزة يوم   « نظم عمال وعامات شركة 
الشارع  ويف  الشركة  داخل  احتجاجية  2021وقفة  ابريل   13
اإلنتاجية  للمؤسسة  الاقانوني  ، تنديدا بقرار االغاق  العام 
عمرهن  زهرة  فيها  افنوا  الذين  الشركة  فتح  بإعادة  ومطالبن 

سنة< عن30  يزيد  ملا  اشتغلن  العامات   فأكثرية 



7صوت العامل والكادحني 
العدد : 31   

 اخلميس  15  أبريل  2021 

 تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
19: تحذر منظمة الصحة العاملية أن الوابء يف  كوفيد - 

»حرجة«   نقطة 

لقي ما يقرب من ثاثة ماين شخص حتفهم يف جميع أنحاء العالم 
Covid-19 منذ تفشي الوباء يف نهاية  دجنبر ومت حتديد أكثر من  بسبب  

11 أبريل. 600000 حالة جديدة يوم األحد 

و حذرت منظمة الصحة العاملية من أن الوباء وصل إلى نقطة »حرجة« 
مع تزايد اإلصابات »بشكل كبير«. و صرحت ماريا فان كيركوف ، املسؤولة 

Covid -19 , »نحن اآلن يف  الفنية يف منظمة الصحة العاملية ملكافحة 
مرحلة حرجة من الوباء. مسار هذا الوباء يتوسع بسرعة. إنه ينمو 

16 شهًرا  بشكل كبير. ليس هذا هو الوضع الذي نريد أن جند أنفسنا يف 
بعد بدء الوباء ، بينما لدينا فعالية«

٪5 األسبوع املاضي زيادة عدد الوفيات بنسبة 

٪9 على  وقالت املنظمة بقلق األسبوع املاضي ، إن عدد احلاالت ارتفع 
٪5. وقال املدير العام ملنظمة  مستوى العالم ، بينما ارتفعت الوفيات 

الصحة العاملية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، »هذا هو األسبوع السابع 
على التوالي الذي يشهد زيادة يف عدد احلاالت ، واألسبوع الرابع على 

الوفيات«. لزيادة  التوالي 

كما أضاف »سجلنا األسبوع املاضي رابع أكبر عدد من احلاالت يف أسبوع 
واحد حتى اآلن )...( وهذا على الرغم من حقيقة أنه مت إعطاء أكثر من 

780 مليون جرعة من اللقاح يف جميع أنحاء العالم«.

Covid-19 يف غضون  و وفًقا للمنظمة ، ميكن السيطرة على جائحة 
»بضعة أشهر« إذا مت اتخاذ اإلجراءات الصحيحة. وهكذا ، أشار تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس مرة أخرى إلى أن اللقاحات أدوات »حيوية وقوية« ، 
لكنه دعا الدول والسكان إلى اتباع التدابير التي تعمل مرة أخرى ودائًما: 

التباعد اجلسدي ، واألقنعة ، ونظافة اليدين ، والتهوية ، والفحص ، 
وتتبع جهات االتصال ، والعزل واحلجر الصحي.

2937355 شخًصا يف جميع أنحاء  19 ما ال يقل عن  قتل وباء كوفيد - 
العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العاملية يف الصن عن ظهور املرض 

2019 ، وفًقا لتقرير لوكالة فرانس برس من مصادر  يف نهاية ديسمبر 
12 أبريل يف منتصف النهار. مت تشخيص أكثر من  رسمية يوم االثنن 

135952650 حالة إصابة رسمًيا منذ بداية الوباء ، حيث جتاوزت أوروبا 

12 أبريل. مليون حالة وفاة يوم االثنن 

الثدييات  العاملية تدعو إىل تعليق بيع  منظمة الصحة 
الربية الحية يف األسواق

يف  احلية  البرية  الثدييات  بيع  تعليق  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  دعت 
األمراض  نقل  مخاطر  ارتفاع  بسبب  العالم  أنحاء  جميع  يف  الغذاء  أسواق 
بيان  يف   ، العاملية  الصحة  منظمة  قالت  و  البشر.  إلى  اجلديدة  املعدية 
هذه  إن   ، املتحدة  واألمم  احلــيــوان  لصحة  العاملية  املنظمة  مع  مشترك 
٪70 من جميع  احليوانات ، وخاصة احليوانات البرية ، هي مصدر أكثر من 
فيروسات  سببها  منها  والعديد  البشر  لدى  املستجدة  املعدية  األمــراض 

البيئة. برنامج  جديدة. 

إحدى  الطريقة  بهذه  البشر  إلــى   COVID فيروس  انتقال  يعد  كما 
العاملية.  الصحة  منظمة  قبل  من  املعينون  اخلبراء  يفضلها  التي  النظريات 
مدينة  يف  سوًقا  أن  إلى  أشــاروا   ، املرض  أصول  حول  األخير  تقريرهم  ويف 
أنه  يبدو   ، األولى  احلاالت  عن  اإلباغ  مت  حيث  الصينية  العاصمة   ، ووهان 

.2019 كان أحد أهم نقاط إطاقه يف نهاية عام 

أكثر  بحياة  وأودى  العالم  أنحاء  جميع  يف  احلن  ذلك  منذ  املرض  وانتشر 
2.95 مليوًنا ، وفًقا إلحصاء وكالة فرانس برس توقف يوم الثاثاء. من 

حتسن  إلى  الدولية  املنظمات  تدعو   ، املبيعات  تعليق  إلى  باإلضافة 
من  للحد  التقليدية  األســواق  هذه  يف  الصحي  والصرف  النظافة  قواعد 
والعماء.  التجار  بن  العدوى  وانتقال  إنسان  إلى  حيوان  من  العدوى  انتقال 
كما يطالبون بوضع لوائح للرقابة على تربية وبيع احليوانات البرية املزمع 

بيعها يف األسواق لاستهاك البشري.

هذه  تطبيق  على  البيطرين  املفتشن  تدريب  أيًضا  املنظمات  تطلب   
عن  السريع  الكشف  أجل  من  املراقبة  أنظمة  وتعزيز  اجلديدة  القواعد 
للتجار  وتوعوية  إعامية  حمات  وإطــاق  اجلديدة  األمــراض  مسببات 
والعماء. تشير املنظمات الثاث إلى خطر انتقال العدوى إلى البشر الذين 
يتامسون مع اللعاب أو الدم أو البول أو املخاط أو البراز أو سوائل أخرى من 
حيوان مصاب ، موضحة أن اخلطر الذي ينطوي عليه ملس سطح ملوث يزيد 

من اخلطر.

تنتقل  التي  العدوى  أو  ــراض  األم  - املصدر  حيوانية  ــراض  األم تشكل 
جميع  من  عالية  نسبة   - البشر  إلى  الفقارية  احليوانات  من  طبيعي  بشكل 
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من  العديد  إلــى  باإلضافة  حديًثا  حتديدها  مت  التي  املعدية  ــراض  األم

األمراض املوجودة.

أعلن مدير منظمة الصحة العاملية املسؤول عن مخاطر 
الوابء أن »النتائج األوىل تظهر أن اللقاح الصيين يبدو أقل 

فعالية«

قالت سيلفي بريان إن النتائج األولى للقاح الصيني التي حللتها منظمة 
الصحة العاملية تظهر أن املصل الذي تنتجه شركة سينوفارم »يبدو أقل 

فعالية«.

و تشير سيلفي برايان ، مديرة منظمة الصحة العاملية واملسؤولة عن 
مخاطر األوبئة والوباء »إننا نراقب باهتمام نتائج التجارب السريرية« 

Covid-19. وبحسب  التي أجريت باستخدام اللقاحات الصينية ضد 
قولها ، »تظهر النتائج األولى أن هذا اللقاح يبدو أقل فعالية«.

Sinopharm هي قضية مهمة  إن فعالية اللقاح الذي تنتجه شركة 
بالنظر إلى عدد السكان الصينين ، وكذلك بالنظر إلى عدد الدول التي 

يتم فيها توزيع هذا اللقاح. هل هذا مصدر قلق اليوم ؟

سيلفي بريان: نحن نراقب باهتمام نتائج التجارب السريرية التي يتم 
إجراؤها باستخدام هذه اللقاحات يف بلدان مختلفة. إنه لقاح يتم إنتاجه 

على منصة معتادة تختلف عن اللقاحات التي لدينا حالًيا ، على سبيل 
RNA املرسلة وهي تقنيات جديدة جًدا ال منلك الكثير من  املثال لقاحات 

اخلبرة بشأنها ، بينما هنا لدينا الكثير من اإلدراك املتأخر. لكن يف الواقع 
، تظهر النتائج األولى أن هذا اللقاح يبدو أقل فعالية ، على األقل يف 

طريقة استخدامه ، أي جرعتن تفصل بينهما ثاثة أسابيع.

24 ساعة جولة حول العامل : حاالت جديدة ووفيات خالل 

يواجه العالم بأسره أزمة صحية غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد 
136476.770 حالة إصابة بفيروس كورونا يف  - 19. هناك أكثر من 

2955360 مليون حالة وفاة. اكتشف نتائج البلدان  جميع أنحاء العالم و 

13 أبريل  والتطور يف العالم فيما يتعلق بوباء الفيروس التاجي الثاثاء 
.2021

• يف إيطاليا ، يعود طاب املدارس االبتدائية إلى املدرسة.   
Covid اخلاص بها. فرضت األرجنتن أول  الدمنارك تطلق جواز سفر 

2021  وصل عدد االصابات بفيروس  12 أبريل   حظر جتول. بتاريخ 
136476770 )216633+( حالة مؤكدة وقتل ما  covid-19 ما يناهز 

)+4933( 2955360 مجموعه 

•  يف فرنسا ، أظهر أحدث تقرير قدمته السلطات الصحية بشأن   
5106329 حالة إصابة إجمااًل ، مبا يف  جائحة كوفيد - 19 ما ال يقل عن 

13 أبريل  24 ساعة املاضية. هذا الثاثاء  39113+ على األقل يف الـ  ذلك 
2021 ، )345+( حالة وفاة يف 24 ساعة أو 99480 يف املجموع. يظهر عدد 

وفيات EHPAD و EMS إجمالي 26145 )21+( حالة وفاة. إجمالي 
24 ساعة(. تلقى  73335 )324+ يف  عدد الوفيات يف املستشفيات 

11057251 شخًصا على األقل اجلرعة األولى من اللقاح ضد كوفيد - 
19 يف فرنسا.

2551983 حالة إصابة بفيروس كورونا  •   يف األرجنتن ، هناك 
إجمااًل ، مبا يف ذلك 5541+ يف آخر 24 ساعة و 57957 حالة وفاة 

5571878 جرعة من اللقاح. تفرض  )17+(. حتى اآلن ، مت إعطاء 
األرجنتن أول حظر جتول لها وحتظر حركة املرور يف املراكز احلضرية 

الرئيسية بن منتصف الليل والساعة السادسة صباًحا ، من اجلمعة حتى 
30 أبريل.

24 ساعة  514+ حالة تلوث جديدة يف غضون  • يف الدمنارك ، هناك 
2443 حالة وفاة ، مبا  238306 حالة. سجلت الباد  ، مما يجعل املجموع 

1332794 جرعة من  يف ذلك 2+ خال الـ 24 ساعة املاضية. مت إعطاء 
اللقاح. تطلق الدمنارك »جواز سفر كورونا« للوصول إلى بعض الشركات•

 24 23219+ حالة جديدة خال الـ  • يف إيطاليا ، كان هناك   
 12 24 ساعة يوم االثنن  834+ حالة وفاة خال  ساعة املاضية. هناك 

115088 يف املجموع منذ بداية الوباء.  2021. عدد الوفيات اآلن  أبريل 
3793033. مت إعطاء  العدد اإلجمالي للحاالت التي مت حتديدها هو 

13377145 جرعة من اللقاح. جتبر إيطاليا العاملن يف مجال الرعاية 
الصحية لديها على التطعيم ضد فيروس كورونا. يعود طاب املدارس 

االبتدائية إلى املدرسة ، مبا يف ذلك يف املناطق احلمراء.

• يف البرازيل ، ال يزال عدد اإلصابات اجلديدة مرتفًعا ،   
12 أبريل /  24 ساعة. وسجلت الباد يوم االثنن  35785+ يف غضون 

 13517808 نيسان 2021 ، 1480+ حالة وفاة خال 24 ساعة ، وأعلنت 
 31316420 354617 حالة وفاة. مت إعطاء  حالة إصابة باملجموع و 

 4000 جرعة من لقاح كوفيد - 19. يف البرازيل ، مت تسجيل أكثر من 
24 ساعة على الرغم من كل شيء ، ال يتصور جاير  حالة وفاة خال 

احلبس. بولسونارو 

•  مت إقرار احلجر الشامل  البرتغال مرة أخرى ملدة شهر واحد   
2021 ويجب على جميع الشركات  15 يناير  على األقل منذ يوم اجلمعة 

24 ساعة  0 حالة وفاة خال  غير الغذائية إغاق أبوابها. سجلت الباد 
16916 حالة وفاة  2021 ، ليرتفع اإلجمالي إلى  11 أبريل  هذا األحد 

24 ساعة ، ليصبح املجموع  271+ حالة جديدة خال  منذ بداية الوباء و 
2203333 جرعة من اللقاح. أطلقت  827765 حالة مؤكدة. مت إعطاء 

وتراسات  املتاحف  وتعيد فتح  للتفكيك  التدريجية  البرتغال خطتها 
والكليات. املقاهي 

 24 1127+ حالة جديدة خال  • يف  اململكة  املتحدة ، هناك   
4373343 حالة يف املجموع منذ بداية الوباء. سجلت الباد  ساعة ، أو 
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، األحد 11 أبريل 2021 ، 6+ وفيات يف 24 ساعة أو 127100 حالة 

39846781 جرعة من اللقاح. مت تطعيم  وفاة يف املجموع. مت إعطاء 
البريطانية اختبارات ذاتية  20 مليون شخص بالفعل. ستقدم احلكومة 

مجانية للجميع وتستعد إلطاق جواز السفر الصحي اخلاص بها.

•  يف النمسا ، هناك 2323+ حالة جديدة أو 577746 حالة يف   
9499 حالة وفاة يف املجموع  24 ساعة مقابل  14+ حالة وفاة يف  املجموع و 

2154019 جرعة من اللقاح. 2021. مت إعطاء  12 أبريل  يوم االثنن 
FFP2 إلزامًيا يف احملات التجارية ووسائل  النمسا جتعل ارتداء قناع 

3 مناطق يف النمسا ، مبا يف ذلك فيينا ، احتواءها  النقل العام. بدأت 
الرابع.

13360+ حالة جديدة يف  •  يف هولندا ، يتسارع الوباء مع   
1،364،025 حالة يف املجموع. يوجد يف الباد  24 ساعة أو  غضون 

16822 حالة وفاة ، مبا يف ذلك 51+ يف الـ 24 ساعة املاضية. مت إعطاء 
Eurovision مع  2863986 جرعة من اللقاح. تريد هولندا تنظيم 

3500 شخص. جمهور اختباري يبلغ 

• يف املغرب ، األحد 11 أبريل 2021 ، سجلت 175+ حالة إصابة   
502277 حالة إجمااًل. يستنكر املغرب حاليا  24 ساعة و  جديدة خال 

24 ساعة. يف املغرب ، تبدأ عملية »التطعيم  9+ خال  8909 حالة وفاة ، 
8635238 جرعة من اللقاح التي مت إعطاؤها  الشامل« بكامل قوتها مع 

 10 بالفعل. ومتدد الباد مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية حتى 
ماي2021. املغرب يعلق رحاته مع فرنسا وإسبانيا .

•   يف الواليات املتحدة ، ال يزال عدد احلاالت اليومية اجلديدة   
48354+ حالة  يف انخفاض يف جميع الواليات اخلمسن. يبلغ اآلن 

 2021 11 أبريل  24 ساعة املاضية. هذا األحد ،  تلوث مت حتديدها يف الـ 
 +328 30888765 حالة. عدد الوفيات اليوم هو  ، يوجد يف الباد 

حالة وفاة خال 24 ساعة ، أو 556853 حالة وفاة إجمااًل. مت إعطاء 
189692045 جرعة من لقاح كوفيد - 19. ميكن لألشخاص الذين 

مت تلقيحهم أن يجتمعوا مرة أخرى بدون قناع. قامت الواليات املتحدة 
100 مليون جرعة من اللقاح وستقرضه جليرانها ، ووعد جو  بإعطاء 

19 أبريل«. بايدن بأنه »ميكن تطعيم ٪90 من البالغن بحلول 

•   يف كندا ، هناك 8541+ حالة جديدة خال 24 ساعة من   
8،541+ يف املجموع ، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية الوباء ، و  أصل 

23356 حالة وفاة ، مبا يف ذلك 27+ منذ أمس. مت إعطاء 8330898 
AstraZeneca ملن تزيد  جرعة من اللقاح. توصي كندا أيًضا بلقاح 

55 عاًما. أعمارهم عن 

3336637 )0( حالة يف  •   سجلت إسبانيا يف أحدث التقارير ،   
76179 حالة   ، 2021 12 أبريل  املجموع. حتصي الدولة ، يوم االثنن 

10784997 جرعة  وفاة يف املجموع أو صفر منذ آخر تقييم. مت إعطاء 
PCR سلبي على احلدود  من اللقاح. ستطالب إسبانيا بإجراء اختبار 
الفرنسية. تتخذ إسبانيا إجراءات تقييدية خال أسبوع اآلالم. من 

9 أبريل ، مُينع مقابلة أكثر من ستة أشخاص يف  26 مارس إلى  اجلمعة 
الهواء الطلق وأربعة يف الداخل. باإلضافة إلى ذلك ، ُيحظر أيًضا السفر 

بن األقاليم.

•   يوجد يف أملانيا 10810+ حالة جديدة خال 24 ساعة.   
الباد لديها ، هذا األحد ، 11 أبريل 2021 ، 3022323 حالة مت 

78746 حالة وفاة )294+(. مت متديد إغاق احلانات  حتديدها لـ 
2 إلى  واملطاعم واألماكن الترفيهية الثقافية والرياضية ، املقرر مبدئًيا يف 

2021. تتنازل أجنيا ميركل عن قيود عيد  18 أبريل  30 نوفمبر ، حتى 
18684873 جرعة من اللقاح. تختبر برلن إعادة فتح  الفصح. مت إعطاء 

أملانيا  Covid السلبي. ستصنف  املسارح للجمهور بشرط تقدمي اختبار 
أنها منطقة عالية املخاطر. فرنسا على 

24 ساعة  2+ حالة تلوث جديدة خال  •    يف بلجيكا ، هناك   
2021. كان  12 أبريل  927135 حالة يوم االثنن ،  مما يجعل إجمالي 
هناك 11+ حالة وفاة جديدة يف الـ 24 ساعة املاضية ، وهو اآلن 23503 

حالة وفاة يف املجموع. حتظر بلجيكا جميع الرحات غير الضرورية إلى 
اخلارج ، مبا يف ذلك السفر إلى أوروبا ، لشهر فبراير. مت إعطاء 2503818 

2/3 من اجلرعات املتلقاة. بلجيكا  جرعة من اللقاح ، ومت إعطاء أقل من 
مدارسها. وتغلق  تعيد تشكيل نفسها 

•  يف املكسيك ، هناك 2+ حالة وفاة خال 24 ساعة. يوجد يف   
الباد 2281840 )8+ في 24 ساعة( حاالت و 209702 حالة وفاة يف 
املجموع. تفوقت املكسيك على الهند واململكة املتحدة يف عدد الوفيات. 

إنها ثالث أكثر دولة فقيرة يف العالم ، بعد البرازيل والواليات املتحدة. مت 

11703164 جرعة من اللقاح. املكسيك تغلق بعض املواقع األثرية  إعطاء 
 21 ، أماكن التجمع التقليدية يف وقت االعتدال الربيعي يوم األحد 

مارس 2021.

•  يف الهند ، يستمر منحنى حاالت التلوث يف االنخفاض   
 13689453  ، 2021 11 أبريل  بشكل مطرد. حتسب الهند ، هذا األحد ، 

حالة مؤكدة )161،736+ في 24 ساعة( و 171058 حالة وفاة ، مبا يف 
100 مليون جرعة  24 ساعة. ستنتج الهند ما يقرب من  879+ يف  ذلك 

Sputnik V وستسمح على وجه السرعة بلقاح  من اللقاح الروسي 
108.533.085 جرعة من اللقاح.  AstraZeneca اجلديد. مت إعطاء 

الهند قلقة بشأن استئناف الوباء يف والية ماهاراشترا.

 +23 •  يرتفع عدد احلاالت اجلديدة يف الصن ، التي أبلغت عن   
24 ساعة. الباد لديها  Covid-19 يف غضون  إصابة جديدة بفيروس 
103136 يف املجموع و 4854 )0( مات يوم األحد 11 أبريل 2021. مت 
171928000 جرعة من اللقاح. بكن توافق على لقاح ثان صنع  إعطاء 
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 +2،516 19- يف اليابان االرتفاع مع  •  يواصل فيروس كوفيد   
24 ساعة ، وهو أعلى عدد من احلاالت  حالة إصابة جديدة يف غضون 

 508802 24 ساعة يف الباد منذ بداية الوباء. مت تسجيل إجمالي  يف 
حالة و 9425 حالة وفاة )25+ يف 24 ساعة( يوم األحد 11 أبريل 2021. 

اليابان تصادق على أول لقاح: لقاح Pfizer / BioNTech ، مت إعطاء 
PCR يف البيع آالت يف  1،690،592 جرعة من اللقاح. تباع اختبارات 

اليابان.

24 ساعة  1606+ حالة إصابة جديدة خال  •   سجلت اليونان   
، أو ما مجموعه 297086 حالة منذ بداية الوباء. الدولة التي سجلت 

8961 حالة وفاة مبا يف ذلك 76+ يف الـ 24 ساعة املاضية. مت إعطاء 
2225878 جرعة من اللقاح.

 ، 2021 11 أبريل  •   كوريا اجلنوبية لديها اليوم األحد ،   
1775 حالة  110688 حالة يف املجموع لـ  542+ حالة إصابة جديدة و 

24 ساعة(. يف مواجهة موجة ثالثة أكثر عنًفا من املوجات  وفاة )5+ يف 
السابقة ، تعمل الباد على تعزيز قواعد التباعد يف جميع أنحاء الباد. 

 4 يف العاصمة سيول ، مت متديد احلظر املفروض على التجمعات ألكثر من 
1،255،899 جرعة من اللقاح. أشخاص. مت إعطاء 

•   يف جنوب إفريقيا ، مت تسجيل 1559113 )655+( حالة   
يوم األحد ، 11 أبريل ، 2021 و 53356 )34+( حالة وفاة. ستوفر جنوب 
AstraZeneca إلى االحتاد األفريقي. مت إعطاء  إفريقيا جرعات لقاح 

289787 جرعة من اللقاح.

•   يوجد يف بولندا حالًيا 2599850 )13203+( حالة تلوث و   
 2020 28 ديسمبر  Covid-19. منذ  59126 )645+( حالة وفاة بسبب 

، دخلت الباد يف احتواء جزئي ، ال سيما مع إغاق دور السينما ومعظم 
املتاجر يف مراكز التسوق ، فضًا عن التحول الكامل إلى التعليم عن بعد. 

7784384 جرعة من اللقاح. مت إعطاء 

•   اجلزائر لديها 118645 حالة يف املجموع مبا يف ذلك 129+   
3134 )4+( حالة وفاة منذ بداية الوباء.  24 ساعة املاضية وسجلت  يف الـ 

0 جرعة من اللقاح. مت إعطاء 

14 كانون الثاني  •    فرض لبنان احلجر الكامل منذ اخلميس   
497854 حالة إصابة منذ  2021. وسجلت الباد ما مجموعه  )يناير( 

بداية الوباء ، مبا يف ذلك 1008+ يف الـ24 ساعة املاضية و 6703 )42+( 
285966 جرعة من  حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا. . مت إعطاء 

اللقاح.

•   يف السويد ، يوم االثنن 12 أبريل 2021 ، هناك 3،471+   
13621 حالة وفاة  876506 مصاًبا و  حالة إصابة جديدة ، ما مجموعه 

10 نوفمبر ، يجب أن تغلق  0 منذ آخر تقييم. اعتباًرا من  ، مبا يف ذلك 
28 فبراير على األقل.  10:30 مساًء ، حتى  احلانات واملطاعم يف الساعة 
8 يناير ، على قانون مينح احلكومة صاحيات  صوتت السويد ، اجلمعة ، 

مؤقتة جديدة ملكافحة وباء فيروس كورونا ، وال سيما إمكانية إغاق 
1،924،772 جرعة من اللقاح. املطاعم والشركات ألول مرة. مت إعطاء 

•     يف سويسرا ، هناك 1،791+ حالة جديدة خال 24 ساعة   
9830 حالة وفاة ، مبا يف  625367 حالة. الباد لديها  ليصبح املجموع 
2+ منذ اليوم السابق. أعلنت سويسرا إغاق متاجرها ومطاعمها  ذلك 

12 ديسمبر إلى  7 مساًء ويوم األحد من  وأماكن احلياة األخرى من الساعة 
2020. على الرغم من املوجة الثانية الشديدة اخلطورة ، ترفض  22 يناير 

1،807،703 جرعة من اللقاح. السلطات إقامة احتواء. مت إعطاء 

•      أبلغت روسيا عن 8173+ حالة جديدة يوم االثنن 12   
4657883 حالة مت اكتشافها من أجل  2021. أبلغت السلطات عن  أبريل 

103601 )338+( وفاة. يف روسيا ، مت إطاق حملة التطعيم الشاملة ومت 
14269543 جرعة من اللقاح. إعطاء 

•    أعلنت لوكسمبورغ عن إعادة احلجز اجلزئي اعتباًرا من يوم   
11 أبريل  اخلميس مع إغاق احلانات واملطاعم. سجلت الباد ، األحد 

2021 ، + 230 حالة جديدة خال 24 ساعة ، أي ما مجموعه 63880 
24 ساعة( منذ بداية الوباء. مت إعطاء  772 حالة وفاة )4+ يف  حالة و 

130279 جرعة من اللقاح.

مرىض الخثار بعد حقن لقاح أسرتازينيكا

AstraZeneca يف جتلط الدم غير النمطي املصحوب  يتسبب لقاح 
بنقص الصفيحات يف حاالت نادرة. تلقي دراسة حالة من النرويج الضوء 

على أسباب هذه الظاهرة اجلديدة واملميتة احملتملة.

ANSM ثاث حاالت  يف أحدث تقرير عن التيقظ الدوائي ، يسرد 
جديدة من اخلثار غير النمطي املرتبط بنقص الصفيحات املرتبط 

AstraZeneca ، وبذلك يصل العدد اإلجمالي لهذه األحداث  بحقن لقاح 
احلاصلة منذ البداية إلى اثني عشر ، مبا يف ذلك أربعة قاتلة التطعيم. 

 The New England Journal of Medicine يوضح تقرير ُنشر يف
باملزيد عن العامات السريرية  لضحايا هذه اآلثار اجلانبية النادرة جًدا.

 4 PF4 / polyanion يوجد عامل الصفائح الدموية  وراء االسم 
CXCL4 ، والذي تفرزه الصفائح الدموية املنشطة. يتم ماحظة   ،

PF4 يف مرض نادر ناجت عن عاج الهيبارين أو قلة  األجسام املضادة لـ 
TIH. تتشابه أعراض هذا املرض مع  الصفيحات التي يسببها الهيبارين أو 
األعراض املوضحة هنا : وجود جتلط وريدي أو شرياني مصحوب بنقص 

الصفيحات.

 PF4-heparin يف هذه احلالة ، تتعرف األجسام املضادة على مركب 
وترتبط به. اجلزء الثابت من الغلوبولن املناعي ، الذي يتم متثيله 

Y ، يكون حرًا وميكن تثبيته على صفيحة  بشكل تخطيطي بواسطة ذيل 
مجاورة. بهذه الطريقة  تتكتل الصفائح الدموية حول األجسام املضادة 

جلطة. وتشكل 

من بن املرضى الذين مت نقلهم إلى املستشفى بعد لقاحهم ، تلقى 
بعضهم وزًنا جزيئًيا منخفًضا من الهيبارين لعاج جتلط الدم ، ولم يتلق 

آخرهم شيًئا. مت إجراء اختبارات الدم بعد حقن الدواء.

املبرمجة  البائية  البشر األصحاء لديهم مجموعة من اخلايا  غالبية 
PF4 ، لكن هذه اخلايا تظل غير نشطة  إلنتاج أجسام مضادة للهيبارين 

TIH أصل املناعة  بواسطة اجلهاز املناعي. ومع ذلك ، ميكن أن يكون لـ 
الذاتية والذي يتم تشغيله يف غياب الهيبارين. وفًقا لدراسة احلالة هذه 

AstraZeneca يف حاالت نادرة جًدا يسبب متازمة  ، فإن حقن لقاح 
HIT من أصل املناعة الذاتية. اختار األطباء أن يطلقوا على هذه  مماثلة لـ 

 TTIV( »اللقاح الظاهرة اجلديدة »قلة الصفيحات املناعية التي يسببها 
VITT يف صيغتها اإلجنليزية ، من أجل قلة الصفيحات املناعية التي  أو 

اللقاح(. يسببها 

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب


