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 الدولة املخزنية اداة طبقية برجوازية تعمق معاانة 

الطبقة العاملة والجماهري الشعبية
واجلماهير  العاملة  الطبقة  تخوض    
واملناطق،  املجاالت  جميع  يف  الشعبية، 
للمطالبة  ومــتــواصــلــة  قــويــة  نــضــاالت 
مكتسباها  عــن  ــاع  ــدفـ والـ بــحــقــوقــهــا 
املخزني  الــرأســمــالــي  الــهــجــوم  ظــل  يف 
حالة  ظــل  يف  اشــتــد  والـــذي  املــتــوحــش، 
معاناتها  من  وعمق  الصحية  الطوارئ 
والبؤس  والهشاشة  والبطالة  الفقر  مع 
أن  إلــى  ــارة  اإلش االجتماعي...فتكفي 
أصبحوا  مــغــربــي  مــلــيــون   22 مــن  أكــثــر 
 6 مــن  أكــثــر  منهم  الــفــقــر  يف  يعيشون 
الفقر،  عتبة  حتــت  يعيشون  مــايــن 
مــصــرح  عـــامـــل/ة  مــلــيــون  حــوالــي  وان 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم/ن 
منذ  عملهم  فــقــدوا  قــد  االجــتــمــاعــي 
نــاهــيــك عن  كـــورونـــا،  ــة جــائــحــة  ــداي ب
غير  القطاع  يف  يشتغلون  ممن  ماين 
مالي  دعم  أو  تعويضات  بــدون  املهيكل 

الدولة. طرف  من 

الباطرونا  ثــراء  ازداد  املــقــابــل  ويف 
على  املــســيــطــرة  واألجــنــبــيــة  احملــلــيــة 
وخيالي  سافر  بشكل  واالقتصاد  الثروة 
املالي  الدعم  من  استفادتها  جــراء  من 
الضريبية  اإلعـــفـــاءات  ومـــن  لــلــدولــة 
واملزيد  ــواق  األس واحتكار  واملــضــاربــات 
ــب وتــكــثــيــف  ــع ــش ــب ثـــــروات ال ــه ــن ن مـ
والــهــجــوم  الــعــامــلــة  الطبقة  اســتــغــال 
العمال  عبرتسريح   مكتسباتها  على 
األجــور  وتخفيض  كليا  أو  جزئيا  إمــا 

العمل... وساعات 

ــف  تــخــف أن  عـــــــوض  ولـــــأســـــف 
العاملة  الــطــبــقــة  مــعــانــاة  مــن  ــة  ــدول ال
ــة الـــكـــادحـــة  ــي ــب ــع ــش ــر ال ــيـ ــاهـ ــمـ واجلـ
ــالـــي وتــتــحــمــل تــكــالــيــف  بــالــدعــم املـ
من  الضرورية  االجتماعية  اخلــدمــات 
ودعــم  وكــهــربــاء،  ــاء  وم وتطبيب  عــاج 
املناطق  وســاكــنــة  الــفــقــراء  الــفــاحــن 
واملضاربة  االحتكار  ومحاربة  املهمشة، 
ــام  ــ وإرغ األســاســيــة  املــــواد  أســـعـــار  يف 

العمال/ حقوق  احترام  على  الباطرونا 
تكرس  ذلك  من  العكس  على  فإنها  ات، 
هذه  املتوحشة  الليبرالية  بسياستها 
خطيرة  مستويات  وصلت  التي  املعاناة 
دائرة  إلى  بآالف  يوميا  تدفع  تطاق  ال 
من  وخصوصا  والبطالة  واجلــوع  الفقر 
منهم  الكثير  يفضل  الــذيــن  الــشــبــاب 
ــوب مــغــامــرة الــهــجــرة الــســريــة ومــا  ركـ
يذهب  رهيبة  ماسي  من  عنها  يترتب 
ضــحــيــتــهــا املـــئـــات مــنــهــم كــمــا يــحــدث 
الــفــنــيــدق.بــاإلضــافــة  مبــنــطــقــة  اآلن 
القمع  ســيــاســة  وتــكــريــس  تــوســيــع  ــى  إل
والشعبية  الــعــمــالــيــة  الــنــضــاالت  ضــد 
ومحاصرة  احلـــرة  ــوات  األصـ وإلســكــات 
املناضلة.إنها  االــدميــقــراطــيــة  الــقــوى 
مصالح  خلدمة  بامتياز  طبقية  ــة  دول

املسيطرة. الطبقية  الكتلة 

ولكي  املــخــزنــيــة  ــة  ــدول ال وملــواجــهــة 
والشعبية  العمالية  النضاالت  تنجح 
الهجوم  وتوقيف  أهدافها  حتقيق  يف 
تنظيمها  من  البد  الرأسمالي  املخزني 
نقابي  هــو  مــا  إطـــار  يف  ــا  إم وتــاطــيــرهــا 
التنظيمات  ضمن  أو  للعمال  بالنسبة 
الــكــادحــة،  للفئات  بالنسبة  الــذاتــيــة 
املستويات  على  توحيدها  مــن  ــد  والب
وجهويا  محليا  واجلغرافية  القطاعية 
أواصر  تعزيز  من  أيضا  بد  وال  ووطنيا. 
كل  ــر  ــي ــوف وت بــيــنــهــا  فــيــمــا  ــتــضــامــن  ال
اجلبهة  بــنــاء  أفــق  يف  لها  الــدعــم  سبل 
الواسعة.ويبقى  املــيــدانــيــة  الشعبية 
ملقى  ذلــك  حتقيق  يف  األســاســي  الــدور 
ــة ويف  ــي ــدم ــق ــت ال ــقـــوى  الـ كـــاهـــل  ــى  ــل ع
االلتحام  عبر  املاركسية  القوى  قلبها 
واالنـــغـــراس وســـط الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــر الــوعــي  ــش ــة ون ــادح ــك واجلــمــاهــيــر ال
بناء  على  ومساعدتها  وسطها  الطبقي 
حزبها  مقدمتها  ويف  النضالية  أدواتها 
ــزب الــطــبــقــة  الــســيــاســي املــســتــقــل: حـ

الكادحن.      وعموم  العاملة 
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املنجمية تويسيت  رشكة 
اجلشعة. الباطرونا  مقصلة  يف  »شناقا«  نقابية  بيروقراطية 

الثاثاء  اجتماع  نتيجة  لتسمية  األصــح  و  األقــرب  هي  »كفن«  كلمة 
الشركة  وإدارة  باملغرب  للشغالن  العام  االحتاد  نقابة   بن   2021 ماي   11
كذلك  فهو  باالتفاق،  وصفه  أردنا  إذا  اتفاق.أما  محضر  وليس  املنجمية 
فحسب  العاملة.  الطبقة  حق  يف  األركــان  كاملة  جرمية  ارتكاب  أجل  من 

العاملة  الطبقة  الستخدام  نفسها  نصبت  النقابة  فــإن  »احملضر«  نص 
كائنات  نتائجه  لتجنى  العمال  خاضه  الذي  البطولي  االعتصام  واستثمار 
التعليمات  لتلقي  الوزارات  ملكاتب  إال  املكيفة  مكاتبها  تبرح  ال  بيروقراطية 

العمال.. حساب  على  االمتيازات  جني  أو 

لقد وجد العمال أنفسهم إزاء صك عبودية يحرمهم من احلق يف خوض 
املعتصم، و مت استعمال عبارة  العامل  »التبرؤ« من  أي اعتصام حتت طائلة 
وليس  اجلنائي،  القانون  فصول  من  فصل  بصدد  وكأننا  العود«  »حالة 
طرف  من  مكفول  حق  ليس  و  جرمية  االعتصام  وكأن  شغلي،  نزاع  محضر 
الطبقة  يد  يف  سلمي  نضالي  ساح  باعتباره  والقوانن  الدولية  التشريعات 

العاملة..

من   19 الفصل  على  ذاك،  العبودية  »محضر«  على  املوقعون  استند  وقد 
لكن  الباطرونا،.  لرغبات  بانحيازه  جوهره  يف  يتسم  الذي  و  الشغل  مدونة 
،حضر  األجير  حقوق  و  امُلشِغل  التزامات  تورد  التي  الفصول  يخص  فيما 
العمال  إرجاع  شرط  وحتى  ووسطائه.  الرأسمال  مصلحة  مبكيال  الكيل 
فاتورة  يعتبر  ما  هو  و  االعتصام،  فك  من  شهرين  بعد  إال  يتم  فلن  لعملهم، 
غير  العمل  عن  توقيف  و  جماعي  عقاب  ومبثابة  العمال  يؤديها  إضافية 
للعمال  تكفل  ضمانة  أية  »املفاوضة«  النقابة  تفرض  لم  فيما  عنه.  مؤدى 
والدميقراطية  منها  املادية  العمالية  املطالب  أما  املدة.  هذه  بعد  عودتهم 
لها  التطرق  يتم  فلم  النضالية،  معركتهم  بدء  قبل  العمال  وضعها  التي 

الرياح.. أدراج  بتاتا وذهبت 

فبراير  منذ  بــدأ  تويسيت  وشركة  العمال  بن  النزاع  ملف  أن  يذكر 
،بعد  الشركة  إدارة  لدى  مطلبيا  ملفا  النقابي  املكتب  وضع  عندما   2020
مجهوداتهم  ثمرة  العمال  اعتبره  ما  هو  و   98٪ مبعدل  إنتاجية  حتصيل 
على  عادت  التي  العمل  قوة  استغال  من  عالية  نسبة  يعني  مما  البدنية، 

خزينة الشركة بفائض قيمة عالي. و أمام تعنت اإلدارة و جتاهلها ملطالب 
و ما يعنيه  الذين يشتغلون يف ظروف قاسية جدا يف باطن األرض  العمال 
ذلك من خطر االنهيار و التسممات و االختناقات ،أمام هذا الوضع املزرية 
100 عامل خوض اعتصام المحدود يف باطن األرض  والرهيب قرر حوالي 

املنجم.. أرض  فوق  عمالية  تضامنية  بحركة  مدعومن 

النقابية  )البيروقراطية  البرجوازيتن  بن  املكشوف  التواطؤ  هذا  أمام 
،وبتوفر  والشغلية  احمللية  املخزنية  السلطات  ومباركة  والرأسمالية( 
بديل  يوجد  ،ال  الهائلة  العمالية  والتضامنية  النضالية  الطاقات  هذه 
مصيرها  ومتلك  امتاك  إال  عموما،  العاملة  الطبقة  و  املناجم  عمال  أمام 
من  التنظيمية  قوتها  وتستمد  لذاتها،  كطبقة  نفسها  لتفرض  بيدها 
للبيروقراطية  ميكن  فا  وسياسيا.  اقتصاديا  الدفاعية  ألدواتها  متلكها 
تدافع  أن  املدجنة  األحزاب  يف  وحليفتها  النقابات،  يف  املنفذة  البرجوازية 
بصق عن مصالح العمال اقتصاديا وسياسيا ولن يؤدي هذا الدور بتفان إال 

االشتراكي.  األفق  ذي  املستقل  حزبها 

النداء مراكز  عمال/ات 
شهر  منذ  بطنجة  الــنــداء  مــراكــز  مــن  عــامــل/ة   18 مــن  ــد  أزي طــرد  مت 
الطرد،   هذا  ».ويأتي  اسورانس  »ارو  شركة  من  معظمهم/هن    2021 فبراير 
بسبب  منهم/هن  منهم/هن   والتخلص  االنتقام  سياق  يف  معظمه،  يف 
الدميقراطية  الكونفدرالية  يف  وخاصة  النقابي  العمل  يف  انخراطهم/ن 
نقابي  اختراق  أي  منع  بهدف  املستخدمن/ات  لباقي  عبرة  ليكونوا  للشغل 
الستعباد  حقيقية  سجون  عن  عبارة  هو  كما  يبقى  حتى  القطاع  لهذا 

حسيب. وال  رقيب  بدون  العاملة  الطبقة  واستغال 

مظاهر  ــى  األول إعــدادهــا  يف  ــرزت  أب أن  للنشرة  سبقت  وللتذكيرفقد 
جريدة  من  األخير  العدد  أن  النداء.كما  مراكز  يف  وأحجامه  االستغال 

للموضوع. ملفا  خصص  قد  الدميقراطي  النهج 

األخير. العقد  خــال  كبير  بشكل  املــراكــز  هــذه  عــدد  تضاعف  فقد 
معظمها  مدينة   25 يف  منتشرة  مركز   600 من  بأكثر  حاليا  يقدر  فعددها 

طنجة. إلى  باإلضافة  الرباط  البيضاء  محور  يف 

هذه  حتققها  التي  الطائلة  األرباح  إلى  االنتشار  هذا  يف  السبب  ويعود 
والتحفيزات  العمل  شروط  تكاليف  وضعف  األجور  تدني  جراء  من  املراكز 

منها. الضريبية  وخاصة  الدولة  طرف  من  تتلقاها  التي  الكبيرة 

مبراكز  حق  عن  توصف  التي  املراكز،  هذه  يف  تعاني  العاملة  فالطبقة 
شروط  ظل  يف  وجسدي  نفسي  ووحشي  رهيب  استغال  من  التعذيب، 
العامل/ة  من  تتطلب  املهنة  مجحفة.فطبيعة  قوانن  تكرسها  قاسية  عمل 
إلقناعهم  يوميا  ساعات   10 تتجاوز  قد  طويلة  لساعات  بالزبائن  االتصال 
العمال/ات  يجعل  مما  صارمة،  رقابة  وحتت  اخلدمة،  أو  املنتوج  باقتناء 
تصل  قد  التي  والضغوطات  واالستفزازات  العقوبات  طائلة  حتت  دائما 
التحرشات  إلى  الهفوات.باإلضافة  ابسط  بسبب  العمل  من  الطرد  إلى 
خطيرة  مرضية  أعــراضــا  لديهم/هن  يخلف  بالعامات.مما  اجلنسية 
واألرق..كل  املستمر  واإلرهاق  كاأللم  وجسدية  والقلق  كاالكتئاب  :نفسية 
التي  الشغل  ومندوبيات  املخزنية  السلطات  ومسمع  مرأى  أمام  يحدث  هذا 
ال حترك ساكنا من اجل فرض تطبيق مدونة الشغل على عالتها.واألكثر 
من  للعمال/ات  حترك  أي  لقمع  املراكز  هذه  ملكي  مع  تتواطأ  فهي  ذلك  من 

نقاباتهم/ن. وتكوين  حقوقهم/ن  عن  الدفاع  اجل 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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النظافة عمال/ات   
  رشكة امانور بطنجة

النقابي  املكتب  املنصوري عضو  املناضل رشيد  لقي   2021 ماي   7 بتاريخ 
الضخ  محطة  حوض  يف  سقوطه  بعد  حتفه  بطنجة  امانور  شركة  لعمال 

بطنجة. التونسي  دار  مبنطقة  العادمة  املياه  ملعاجلة 

طبيعة  نتيجة  هي  بل  ــدرا  وق قضاء  ليست  هــذه  الشغل  حادثة  إن 
على  والقائمة  العمال  وحياة  وسامة  بصحة  املستهترة  الشركة  لسياسة 
يفسر  ما  وهذا  التكاليف  بأقل  األرباح  أعلى  لتحقيق  املكثف  االستغال 

للعمال. والسامة  الصحة  وشروط  وسائل  بتوفير  اهتمامها  عدم 

املخزنية  السلطات  تواطؤ  لوال  تقع  أن  وغيرها  احلادثة  لهذه  كان  وما 
لكرامة  انتهاكاتها  عن  الطرف  وغض  املشغلة  الشركة  مع  الشغل  ومندوبية 

عاتها. رغم  الشغل  مبدونة  واستهتارها  العمال  وحقوق 

»صوملطا«: رشكة  عمال 
قامت شركة »صوملطا« للنظافة بطنجة  بالتخلص من عمالها دون دفع 
ومتريرالصفقة  املدينة  جماعة  مع  عقدها  انتهاء  بعد  املستحقة  أجورهم 
العمال يتخوفون على مصيرهم خاصة وان هذه  لشركة جديدة مما جعل 
ومقتضيات  يتعارض  ما  وهو  جددا  عماال  تشغل  بدأت  اجلديدة  الشركة 

للعمال. الشغل  استقرار  ضمان  على  تؤكد  التي  الشغل  مدونة 

مطهر  بين  بجماعة  العرضيني  النظافة  عمال 
جرادة إقلمي 

توقيف  مطهر  بني  عن  بجماعة  للنظافة  العرضيون  العمال  قــرر 
لوضعيتهم  حل  إلى  التوصل  بعد  اجلماعة  مقر  أمام  اليومية  احتجاجاتهم 
ماي   10 االثنن  يوم  من  ابتدءا  العمل  إلى  بعودتهم  اجلماعي  املجلس  مع 

الذي تعرضوا له من طرف هذا املجلس. التعسفي  الطرد  2021 بعد 

ابلدار  لألحذية  »موروسكو«  رشكة  عمال/ات 
البيضاء

االحتاد  إطار  يف  املنضوون  لأحذية،  »موروسكو«  شركة  عمال/ات  نظم 
أبواب  أمــام  احتجاجية  وقفة  عامل/ة،   400 وعددهم   للشغل  املغربي 
االستجابة  يف  الشركة  إدارة  متاطل  ضد   2021 ماي   10 بتاريخ  الشركة 
للشركة  املفاجئ  اإلغــاق  بسبب  تشريهم/هن  مت  بعدما  ملطالبهم/هن 
الوطني  الصندوق  لدى  التصريح  مع  ابريل  شهر  أجرة  أداء  مقدمتها  ويف 
الشغل  مندوبية  ومنها  املعنية  السلطة  االجتماعي.مطالبن  للضمان 

إلنصافهم/ن. القانون  لتطبيق  بالتدخل 

اشتوكة  إقلمي  بلفاع  الطالبة  دار  مستخدمات 
ايت ابها

ماي   10 بتاريخ  ستة(  )عددهن  بلفاع  الطالبة  دار  مستخدمات  نظمت 
ملطالبة  باها  ايت  اشتوكة  إقليم  عمالة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة   2021

من  حلقهن  الذي  احليف  ضد  إنصافهن  اجل  من  بالتدخل  اإلقليم  عامل 
مستحقاتهن  صــرف  عــدم  يف  املتمثل  الطالبة  دار  جمعية  رئيس  طــرف 
املالية  أسرهن  ومعاناة  معاناتهن  عمق  مما  السنة  عن  تزيد  ملدة  املالية 
يف  اجلمعية  رئــيــس  متــاطــل  بعد  الوقفة  ــذه  ه واالجــتــمــاعــيــة.وجــاءت 
كرامتهن  وإهانة  االستفزازات  أسلوب   إلى  وجلوءه  بل  ملطلبهن  االستجابة 
 14 بتاريخ  اجلمعية  مقر  أمام  انذارية  احتجاجية  لوقفة  تنظيمهن  بعد 

 2021 ابريل  

املالية  مستحقاتهن  بصرف  لهن،  بيان  حسب   ، املستخدمات  وتطالب 
عن  لثنيهن  حقهن  يف  املمارسة  االستفزازات  أشكال  بكل  تنددن  فورا.كما 

واملشروع. العادل  بحقهن  املطالبة 

بسال»  رشكة»GLAM للنسيج 
الرأي  إلى  بيانا  سا،  بفرع  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  أصدرت   
اإلدريسي  اهلل  عبد  العامل  اعتقال  حول   2021 ماي   11 يف  مــؤرخ  العام 
اعتقال.  حالة  يف  ومتابعته  التاريخ  نفس  يف  الشركة  هذه  لدى  املستخدم 
وعندما  شهرين  منذ  باجرته  يتوصل  لم  العامل  هذا  فان  البيان  وحسب 
طالب بصرفها أمر رب الشركة احد أعوانه باالعتداء عليه إذ أصابه بالة 
الدائرة  إلى  تقدم  غائرا.وعندما  جرحا  له  خلف  اخلد  مستوى  على  حادة 
عبر  الباطرون  تدخل  املعتدي  ضد  شكاية  لتقدمي  الرحمة  بحي  األمنية 
طرف  من  لاعتداء  تعرض  انه  بدعوى  الدائرة  نفس  إلى  عونه  استقدام 
يف  له  محضر  وحترير  فورا  األخير  هذا  اعتقال  فتم  اإلدريسي.  العامل 
سيارة  ميتطي  وهو  شوهد  حيث  األمنية  الدائرة  املعتدي  العون  غادر  حن 
على  ضد  والباطرونا  السلطة  بن  املكشوف  التواطؤ  يؤكد  الشركة.مما 

العمال. مصلحة 

وقد أدانت الكتابة احمللية هذا التواطؤ املكشوف وطالبت بإطاق سراح 
املعتدي.  العون  ومتابعة  فورا  اإلدريسي  العامل 

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

ساكنة دوار العريب بعمالة بمنسيك والحق يف السكن

يف  حقها  انتزاع  من  ببنمسيك  العربي  دوار  ساكنة  متكنت 
نضاالتها  نتيجة  بالتشرد  مهددة  كانت  بعدما  الائق  السكن 
املوضوع.وهي  تناولت  أن  للنشرة  سبق  واملتواصلة.وقد  القوية 
التجربة  هذه  عن  األضــواء  تسليط  اجل  فمن  اليه  عادت  ان 

السكن. يف  احلق  اجل  من  الشعبية  األحياء  لكادحي  النضالية 
سلسلة  وضواحيها  الدارالبيضاء  مدينة  األيام  هذه  »تعرف 
ويف  السكن.  يف  باحلق  املرتبطة  والوقفات  االحتجاجات  من 

ابن  العربي  لــدوار  تنتمي  عائات  ثماني  نظمت  اإلطــار  هذا 
امسيك سلسلة من الوقفات ضد االحكام  التي صدرت يف حقها 
 2021 مارس   25 بتاريخ  وقفة  وومنها  النسيج  بشارع  باإلفراغ 
احلكم  هذا  تنفيذ  القضائين  األعوان  أحد  محاولة  ملواجهة 
أزيد  تضم  التي  العائات  هذه  األمن.  رجال  من  بعدد  مرفوقا 
وبأعضاء  اجليران  من  بعدد  مؤازرين  كانوا  فردا  خمسن  من 
رفعت  حيث  البرنوصي  فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
الذين  املواطنن  هؤالء  حق  يف  الصادر  باحلكم  منددة  شعارات 
هدا  عار  هذا  قبيل«  من   ،1935 سنة  مند  األرض  هده  سكنوا 
غالية  السكنى  واحتجينا  جينا  خطر«،«عاش  يف  املواطن  عار 

» علينا
مند  األرض  هذه  سكن  والده  فأن  املنطقة  ابناء  احد  وحسب 
الوقت الذي كان بإمكانه حتويلها  1935 وحافظ عليها يف  سنة 
العائلة  تفاجأ  واليوم  الصفيحية̜  األحياء  من  مجموعة  إلى 
وتشريد  تشريدها  إلــى  تهدف  التي  اجلائرة  األحكام  بهذه 

إال  الهكتارات  معظم  عن  بإرادتها  تنازلت  أنها  رغــم  أبناءنا 
جهات  ثاث  من  محاصرة  أصبحت  والتي  تسكنها  التي  البيوت 

الضرر. لها  سببت  مبصانع 
اجلمعية  مناضلي  مع  بتضامن  األســر  هذه  نضال  واستمر 
مجموعة  اعتقال  ومت  بالبرنوصي.  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

االنسان.  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  أفرادهاواعضاء  من  
البرنوصى  السلطات بعمالة مقاطعات  فى محاولة أخرى من 
العربى  دوار  ساكنة  من  عائات  تسع  لتشريد  مومن  سيدى   -
قطنوها  التى  منازلهم  من  وإفراغهم  بالبرنوصى  مسيك  بن 
األجهزة  كافة  من  كبيرة  قوات  قامت  سنة̜  السبعن  تفوق  ملدة 
املعنية  املنطقة  مبحاصرة  والسرية  منها  العلنية  األمنية 
قدر  وقد  اجلانبن  كلتى  من  الدوار  إلى  املؤدى  الطريق  وقطعت 
القوات ب20سيارة صغيرة  بها هذه  التى جاءت  السيارات  عدد 
الشرطة  لقوات  10سيارات  وحوالي  السريع  للتدخل  و5سيارات 

املساعدة. والقوات 
السكان  ــؤالء  ه مــنــازل  اقتحام  الــقــوات  هــذه  حــاولــت  وقــد 
على  السلطات  اجبر  مما  واستماتة  بشراسة  دافعوا  أنهم  إال 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  أعضاء  حضر  .وقــد  التراجع 
اإلنسان - فرع البرنوصى - إلى جانب هؤالء السكان ملساندتهم 

محنتهم. فى 
األسر  هذه  خاله  قضت  شهر  من  ألكثر  دامت  اعتصام  وبعد 
شهر رمضان باخلاء متت االستفادة من شقق بديلة لكل أسرة 
حق  يف  والغرامة  بالسجن  أحكام  صدرت  وقد  األسر  هذه  من 

اجلمعية. مناضلي  من  مجموعة 
عمال املقاهي بعمالة الربنويص ابلدار البيضاء

بقلق  بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تابعت 
من  العديد  باعتقال  بالبرنوصي  احمللية  السلطات  قيام  بالغ 
رغم  رمضان  شهر  يف  الشامل  اإلغاق  ظل  يف  املقاهي  عمال/ات 
ضمن  مساء.ومن  الثامنة  الساعة  على  اإلغاق  بقرار  التزامهم 
بطوطة  القادر  عبد  العاملن  االعتقال  شملهم  الذين  هؤالء 
2021 أثناء تواجدهما كما العادة  5 ماي  وحسن بوشان بتاريخ 
مليكة  الرفيقة  ملكية  يف  وهو  ابراهيم«،  »ايت  املسمى  باملقهى 
اجل  ومــن  السرقة  من  جتهيزاته  وزوجها،حلراسة  الــصــاروخ 
حالة  فرض  بعد  العيش  تكاليف  ملواجهة  اجر  على  احلصول 
مت  اعتقالهما  أن  رمضان.علما  شهر  يف  ليا  الشامل  احلجر 
اللحظة مما يجعله  زبائن يف تلك  أو  اثبت ذلك مبحجوز  بدون 

تعسفيا. اعتقاال 
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
من  تطلب  العاملية  الصحة  منظمة   : العامل  حول   19 كوفيد 

األطفال تطعمي  من  بداًل   Covax لقاح  جرعات  حجز  الدول 

قد  للوباء  الثانية  السنة  أن  من  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  حذر 
الكارثي  تطوره  الوباء  يواصل  األولى.حيث  السنة  من  فتًكا«  »أكثر  تكون 
يف  الصن  يف  اجلديد  كورونا  لفيروس  الرسمي  االكتشاف  منذ  العالم  يف   

بسبب  مصرعهم  شخص  مليون   3.3 من  أكثر  لقي  وقد   ،  2019 بر  م ديس
.Covid-19

البلدان  فإن   ، وفاة(  حالة   584.400 من  )أكثر  املتحدة  الواليات  بعد 
 )430.400 من  )أكثر  البرازيل  هي  الوفيات  من  عدد  أكبر  سجلت  ي  الت
واململكة   )219.900 من  )أكثر  واملكسيك   )262.300 من  )أكثر  ند  ه وال

.)127600 من  )أكثر  املتحدة 

أدهــانــوم  ــدروس  ــي ت  ، الــعــاملــيــة  الــصــحــة  ملنظمة  الــعــام  املــديــر  ل  وقـــا
الثانية للوباء »أكثر  ، إنه مع استمرار األمور ، ستكون السنة  غيبريسوس 

السنة األولى. فتًكا« من 

حتصن  بعدم  الدول  العاملية  الصحة  منظمة  تطالب  السياق  ا  ذ ه يف 
الفقيرة. البلدان  يف  للبالغن  بجرعات  االحتفاظ  أجل  من  طفال  أل ا

البلدان   Ghebreyesus السيد  دعــا   ، املاحظة  هــذه  على  ًء  ا ـ ـ ن ـ ـ ب و
والتبرع   Covid-19 ضد  واملراهقن  األطفال  تطعيم  عن  قف  و ت ل ا ى  ل إ
إلعــادة   Covax لنظام  النحو  هــذا  على  إطاقها  مت  التي  ت  ا ع ر جل ا ب
األدويــة  وكالة  سمحت   ، اإلثنن  يــوم  احملــرومــة.  البلدان  على  ا  ه ع ي ز و ت
الواليات  يف   Pfizer-BioNTech لقاح  باستخدام   )FDA( ية  ك ي ر م أل ا
عاًما.   15 و   12 بن  أعمارهم  تتراوح  الذين  واملراهقن  للمراهقن  ة  د ح ت مل ا
توسيع  إمكانية  تدرس  أنها   )EMA( األوروبية  األدوية  وكالة  علنت  أ ا  م ك

للمراهقن. فايزر  ح  لقا

 BioNTech و   Pfizer ، فقد أعلنت شركتا  أما بالنسبة ألصغرهم سنًا 
سبتمبر  يف  طــارئ  تصريح  طلب  تــقــدمي  يتوقعان  أنهما  ســبــوع  أ ل  ب ق

يف  عاًما   11 و   2 بن  أعمارهم  تتراوح  الذين  لأطفال  لقاح  على  ل  و ص ح ل ل
تقدمي  أن   ، فايزر  شركة  رئيس   ، بورال  ألبرت  وأضاف  املتحدة.  يات  ال و ل ا
ميكن  وعامن  أشهر   6 بن  أعمارهم  تتراوح  الذين  لأطفال  ترخيص  طلب 

الثلث األخير من احلمل«. أن يتم »يف 

جميع  التقاط  ملنع  املتحدة  األمم  أنشأته  الذي   ،  Covax نظام  ف  د ه ي
 ٪ 20 اجلرعات من قبل الدول الغنية ، إلى توفير اللقاحات هذا العام إلى 
متويل  آلية  ويتضمن  مشاركة.  ومنطقة  دولة   200 من  يقرب  ما  سكان  من 
باحلصول  واملتوسط    املنخفض  الدخل  ذات  االقتصادات  من   92 لـ  ح  م س ت

قيمة. جرعات  على 

Sputnik V الرويس  التطعمي ابملنتج  ، بدأ  الهند  يف 

بلقاح  التطعيم  إن   ،  )RDIF( الروسي  السيادية  الثروة  صندوق  ل  ا ق
اللقاح  تطوير  جزئًيا  مول  والــذي   ، الهند  يف  بدأ  الروسي   S p utnik V

احلقن  عمليات  وجــرت  ــارج.  اخل يف  اإلنتاج  اتفاقيات  بشأن  تفاوض  ي و
األولى يف حيدر أباد ، جنوب الباد ، بعد وصول الدفعة األولى من اللقاح 
سبوتنيك  من  الثانية  »الدفعة  وصول  املتوقع  ومن   ، مايو  من  األول  يف 

املقبلة. األيام  يف  اخلامس« 

الباد  يف  الــواليــات  من  والعديد  مدمر  وبــاء  تفشي  خضم  يف  الهند 
Sputnik V يف  املوافقة على استخدام  اللقاحات. متت  تعاني من نقص يف 

12 أبريل الهند يف  حاالت الطوارئ يف 

 Sputnik RDIF إن الباد ستكون أيًضا »موقع اإلنتاج الرئيسي لـ  وقال 
هندية  أدوية  مجموعات  مع  إنتاج  اتفاقيات  وقعت  أنها  إلى  مشيرة   ،  »V

املطاف. نهاية  يف  سنوًيا  جرعة  مليون   850 من  أكثر  إلنتاج  كبيرة 

Sputnik V بالتشكيك يف اخلارج ، ولكن مت التحقق من  مت الترحيب بـ 
حالًيا  يتم   .The Lancet العلمية  املجلة  قبل  من  فبراير  يف  موثوقيته 

EAJ قبل  من  بها  اخلاص  املوافقة  طلب  فحص 
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وسنغافورة الياابن  يف  الوابء  انتعاش 

مددت اليابان يوم اجلمعة حالة الطوارئ الصحية لتشمل ثاث إدارات 
يف  األوملبية  األلعاب  افتتاح  املقرر  من  الوباء.  ظهور  عودة  وسط  إضافية 
 25 منذ  الطوارئ  حالة  تسري  حيث   ، طوكيو  يف  أسابيع  عشرة  غضون 

أبريل.

عمليات  من  صرامة  أقل  قيود  على  هذه  اليابانية  الطوارئ  حالة  تنص 
منظمو  ويواصل  العالم.  من  أخرى  أماكن  يف  املطبقة  الصارمة  اإلغــاق 
 ، أغسطس   8 إلى  يوليو   23 من  الفترة  يف  ستقام  التي   ، طوكيو  أوملبياد 

فقد   ، ذلــك  ومــع  ــام«.  ت »بــأمــان  الرياضي  احلــدث  إقامة  إمكانية  ضمان 
إلى  تسليمها  مت  والتي   ، الرياضي  احلدث  بإلغاء  تطالب  عريضة  جمعت 

توقيع. ألف   350 من  أكثر   ، السلطات 

اجلديدة  القيود  من  سلسلة  عن  أيًضا  السلطات  أعلنت   ، سنغافورة  يف 
الدولة  يف   Covid-19 حاالت  يف  األخير  االرتفاع  وقف  إلى  تهدف  التي 
العماء  خدمة  من  املطاعم  تتمكن  لن   ، األحد  يوم  من  اعتباًرا  املدينة. 
اخلارج  يف  شخصن  من  أكثر  تضم  التي  التجمعات  حظر  وسيتم   ، املوقع  يف 

شخصن. على  املنزلية  الزيارات  وستقتصر 

املتغريات من  الرغم  عىل  االفتتاح  إعادة  يسمتر   ، أورواب  يف 

خطة  يف  التالية  اخلطوة  اجلمعة  يــوم  البريطانية  احلكومة  أكــدت 
إجنلترا.  يف  الهندية  للنسخة  املقلق  االرتفاع  من  الرغم  على   ، التفكيك 
أكثر  إلى  املاضي  األسبوع   520 من  املتحدة  اململكة  يف  احلاالت  عدد  ارتفع 
يف  احلاالت  معظم  وتتركز   ، الصحة  لوزارة  وفًقا   ، األسبوع  هذا   1300 من 

إجنلترا. غرب  شمال 

بتصنيف  مــجــدًدا  قــامــت  أنــهــا   ، اجلمعة  مــســاء   ، أملانيا  أعلنت  كما 
حاالت  بسبب  بها  اخلاصة  اخلطر  مناطق  قائمة  يف  العظمى  بريطانيا 

إضافية  قيود  أي  إلى   ، ذلك  مع   ، ذلك  يؤدي  أن  دون   ، الهندي  النوع  من 
من  األشخاص  على  يتعن  يعد  لم   ، األربعاء  يوم  من  اعتباًرا  للمسافرين. 
كان  إذا  وصولهم  عند  الصحي  احلجر  مراقبة  للخطر  املعرضة  البلدان 
أو   Covid-19 ضد  بالكامل  تطعيمهم  مت  أو   ، مؤخًرا  سلبًيا  اختباًرا  لديهم 

عاجهم. مت  قد  اعتبارهم 

استئناف  مع  التصفية  إزالة  عملية  يف  مهمة  خطوة  االثنن  يوم  ميثل 
السينما  دور  فتح  إعادة  إلى  باإلضافة  واملطاعم  للحانات  الغرف  خدمة 
من  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  حذر   ، ذلك  ومع  واملسارح. 
التالية  التواريخ  يعطل  أن  ميكن  اإلقليم  على  الهندي  البديل  انتشار  أن 
10 داونينج ستريت: »يجب  يف تقومي التفكيك. وقال يف مؤمتر صحفي يف 
خطير  بشكل  تقدمنا    يعطل  أن  ميكن  اجلديد  البديل  هذا  أن  أخبرك  أن 

يونيو«. يف  بالكامل  القيود  رفع  الصعب  من  ويجعل 

ملدة  الصحي  احلجر  انتهاء   ، اجلمعة   ، إيطاليا  أعلنت   ، ذلك  غضون  يف 
، من أجل  األوروبي  املسافرين من دول االحتاد  املفروضة على  أيام  خمسة 

فيها. السياحة  قطاع  إنعاش 

ومنطقة  األوروبــي  االحتــاد  من  املسافرين  فإن   ، الصحة  لــوزارة  وفًقا 
سلبًيا  اختبارهم  نتائج  ثبتت  الذين  وإسرائيل  العظمى  وبريطانيا  شنغن 

هذا. املصغر  الصحي  احلجر  لنظام  اآلن  بعد  يخضعوا  لن 

جميع  أيًضا  اليونان  رفعت   ، السياحة  إحياء  يف  املتمثل  الهدف  وبنفس 
الوحيد  الشرط  احلبس.  من  أشهر  سبعة  بعد  اجلمعة  يوم  املــرور  قيود 
إجراء  أو  التطعيم  اليونان:  إلى  السفر  على  قــادًرا  لتكون  اآلن  املطلوب 

سلبي.  Covid-19 فحص  اختبار 

أن  هو  خاص  بهدف   ، كبيرة  تطعيم  حملة  اليونانية  احلكومة  أطلقت 
 ، املجموع  يف  يونيو«.  شهر  نهاية  بحلول  بالكامل  »محمية  اجلزر  تكون 
يف  اللقاح  من  األقل  على  واحدة  جرعة  شخص  مليون   3.8 من  أكثر  تلقى 

نسمة. مليون   11 سكانه  عدد  يبلغ  بلد 

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
السنة  تكون  أن  العاملية  الصحة  منظمة  تخىش  ملاذا   :  19 كوفيد 

األوىل« السنة  من  فتًكا  »أكرث  للوابء  الثانية 

املستوى  على  اللقاحات  توزيع  وسوء  الفيروس  متغيرات  تفسر 
يؤكد  كما   ، العاملية  الصحة  منظمة  تشاؤم  خاص  بشكل  العاملي 
السنة  ستكون   ، ــور«  األم فيه  تسير  الــذي  »باملعدل  املتخصصون 
وقد   ، األولــى«  من  بكثير  فتًكا  »أكثر   Covid-19 وباء  من  الثانية 
أعرب رئيس منظمة الصحة العاملية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
املتحدة  والواليات  أوروبا  ترى  بينما  القلق  يثير  االكتشاف  هذا   ،

بالتطعيم.  األزمة  من  مخرج  إيجاد  احتمال 

ــوم  ــان أده تـــيـــدروس   ، الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة  رئــيــس  قـــال 
السنة  ستكون   ، األمــور«  فيه  تسير  الذي  »باملعدل   ، غيبريسوس 

األولى«. من  بكثير  فتًكا  »أكثر   -19 كوفيد  وباء  من  الثانية 

ومنظمة  دولة   44 يف  املكتشف  الهندي  املتغري  كوروان:  فريوس 
»مقلقا« يعتربه  العاملية  الصحة 

الصحة  منظمة  قالت  حيث  التوسع  يف  الهندي   املتغير  يستمر 
عدد  يف  االنفجار  وراء  يقف  الــذي  البديل  اكتشفت  إنها  العاملية 
الدول  عشرات  يف  الهند  يف   19  - كوفيد  بفيروس  اإلصابة  حاالت 

العالم. حول  األخرى 

يف  الهند  يف  مرة  ألول  ظهر  الذي   ،  B.1.617 املتغير  اكتشاف  مت 
 44 Gisaid »من  أكتوبر ، يف تسلسات مت إدخالها يف قاعدة بيانات 
تقول  كما   ، الستة«  العاملية  الصحة  منظمة  مناطق  جميع  يف  دولة 
دول  خمس  يف  باالكتشاف  »إخطارات  تلقت  أنها  مضيفة   ، املنظمة 
 B.1.617 أخرى ». مت اكتشاف أكبر عدد من حاالت العدوى املتغيرة 

الهند. خارج 

»مقلقة« صيغة 

على  األسبوع  هذا  املتغير  هذا  العاملية  الصحة  منظمة  صنفت 
الوحيد  السبب  ليس  ولكن   - األسباب  أحد  إنه  للقلق«.  »مثير  أنه 
وقد  اليوم.  العالم  يف  للوباء  بؤرة  وأسوأ  الهند  يف  الوباء  النفجار   -
انضمت إلى قائمة ثاثة أنواع أخرى ، تلك التي ظهرت ألول مرة يف 
من  خطورة  أكثر  تعتبر  والتي   ، إفريقيا  وجنوب  والبرازيل  بريطانيا 
النسخة األصلية من فيروس كورونا ، إما ألنها أكثر عدوى أو مميتة 

معينة. لقاحات  مقاومة  أو 

ألنه  القائمة  إلى  ُأضيف  فقد   ، الهند  يف  ظهر  الذي  املتغير  أما 
حوالي  حالًيا  ميــوت   ، الرسمية  لإلحصاءات  وفًقا  ــدوى.  ع أكثر 
يقترب  حيث   ، الهند  يف   Covid-19 بسبب  يومًيا  شخص   4000

وفاة. 250.000 حالة  الوباء من  الوفيات من  إجمالي عدد 

املتغريات  Pfizer ، Moderna فعالة ضد  لقاحات   : دراسة 
ية لهند ا

للغاية ضد نوعن  Moderna Covid فعالن  و   Pfizer إن لقاحا 
 ، الهند  يف  مرة  ألول  حتديدهما  مت  كورونا  فيروس  من  مختلفن 

أمريكيون. علماء  أجراه  جديد  لبحث  وفًقا 

للطب  جــروســمــان  كلية  قبل  مــن  العملية  الــدراســة  إجـــراء  مت 
أولية  وتعتبر  نيويورك  بجامعة  الجنون  ومركز  نيويورك  بجامعة 
وقال  الزماء.  قبل  من  مراجعتها  متت  مجلة  يف  بعد  ُتنشر  لم  ألنها 
األجسام  أن  هو  وجدناه  »ما   : النداو  »نيد«  ناثانيال  الباحثن  كبير 
يكفي  مبا  ليس  لكن   ، املتغيرات  ضد  قليًا  أضعف  للقاح  املضادة 
الوقائية  القدرة  على  كبير  تأثير  لها  سيكون  أنه  نعتقد  أننا  لدرجة 

للقاحات«. 

تطعيمهم  مت  الذين  األشــخــاص  من  أواًل  الــدم  الباحثون  أخــذ 
إعطاؤهما  ومت  املتحدة  الواليات  يف  السائدتن  الطلقتن  بإحدى 
هذه  بتعريض  ذلك  بعد  قاموا  ثم  أمريكي.  مليون   150 من  ألكثر 
التي  املهندسة  الكاذبة  الفيروسات  جلزيئات  املختبر  يف  العينات 
والتي   ، احتوت على طفرات يف منطقة »سبايك« من فيروس كورونا 
ألول  وجدت  التي   ،  B.1.618 أو   B.1.617 ملتغيرات  إما  خاصة  كانت 
يف  املزروعة  للخايا  املزيج  هذا  تعريض  مت   ، أخيًرا  الهند.  يف  مرة 

املصابن. عدد  ملعرفة   ، املختبر 

يسمى  إنزمي  على  املهندسة  الكاذب  الفيروس  جسيمات  احتوت 

إلى  إضافته  إن  لإلضاءة.  اليراعات  تستخدمه  والذي   ، لوسيفيراز 
 ، املصابة  اخلايا  عدد  معرفة  املمكن  من  يجعل  الكاذب  الفيروس 

الضوء. قياسات  على  بناًء 

B.1.617 ، وجدوا انخفاًضا يقارب  بشكل عام ، بالنسبة للبروتن 
بروتينات  وهي   - املعادلة  املضادة  األجسام  كمية  يف  أضعاف  أربعة 
بإنشائها ملنع مسببات األمراض من  املناعي  ، يقوم اجلهاز  على شكل 
ثاثة  حوالي  التخفيض  كان   ،  1.618 ب  إلى  بالنسبة  اخلايا.  غزو 

أضعاف.

، لم تعد بعض األجسام املضادة تعمل  قال النداو: »بعبارة أخرى 
اآلن ضد املتغيرات ، ولكن ال يزال لديك الكثير من األجسام املضادة 

املتغيرات«. ضد  تعمل  التي 

وأضاف: »هناك ما يكفي من العمل لدرجة أننا نعتقد أن اللقاحات 
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أعلى  تزال  ال  اإلجمالية  املستويات  ألن   ، للغاية«  وقائية  ستكون 
الذين  األشخاص  من  املأخوذة  العينات  يف  املوجودة  تلك  من  بكثير 
من  النوع  هذا  لكن  مختبئ.  غير  سابق  بفيروس  اإلصابة  من  تعافوا 
عليه  تبدو  قد  الذي  بالشكل  التنبؤ  ميكنه  ال  املعملية  التحقيقات 

دراسات  خال  من  ذلك  يف  التحقيق  يجب   - احلقيقي  العالم  فعالية 
أخرى.

على  معن  مبستقبل  يلتصق  التاجي  الفيروس  أن  املعروف  من 
دخولها. لفرض  يستخدمه  والذي   ،  ACE2 يسمى  البشرية  اخلايا 

على  قـــادرة  كــانــت  الهندية  املتغيرات  أن  النـــداو  فــريــق  أظــهــر 
االرتباط بشكل أكثر إحكاًما بهذا املستقبل ، مثل املتغيرات األخرى 
لانتقال  قابليتها  بزيادة  مرتبًطا  هذا  يكون  قد  للقلق.  املثيرة 
متنح  »نتائجنا  أن  إلى  الفريق  وخلص  األصلية.  بالسالة  مقارنة 
التي  املتغيرات  ضد  احلماية  ستوفر  احلالية  اللقاحات  أن  يف  الثقة 
، فهي ال تستبعد احتمال ظهور  مت حتديدها حتى اآلن«. ومع ذلك 
التطعيم  أهمية  يبرز  مما   - للقاحات  مقاومة  أكثر  أحدث  متغيرات 

العاملي. املستوى  على  واسع  نطاق  على 

حىت  العلماء  يعرفه  ما   - الهند  يف  كوروان  فريوس  أنواع  تنترش 
اآلن

اإلصابات  عدد  بزيادة   B.1.617 ذلك  يف  مبا  املتغيرات  ربط  مت 
الــذي  التهديد  حجم  حتديد  إلــى  الباحثون  يــســارع  الهند.  يف 
الفيروس  متغيرات  من  العديد  فهم  على  العلماء  يعمل  يشكلونه. 
شرسة  ثانية  موجة  انتشرت  حيث   ، الهند  يف  اآلن  املنتشرة  التاجي 
400000 إصابة  COVID-19 الباد. سجلت الباد ما يقرب من  من 
 22 9 ماي ، مما رفع إجمالي عدد اإلصابات إلى أكثر من  جديدة يف 

مليون.

اكتشافها ألول مرة  التي مت  املتغيرات  أن أحد  تتزايد األدلة على 
التهرب  يف  قليًا  وأفضل  لانتقال  قابلية  أكثر  يكون  قد  الهند  يف 
أيًضا  احليوانية  النماذج  تشير  املوجودة.  املتغيرات  من  املناعة  من 
يريد  حدة.  أكثر  مرض  يف  التسبب  على  قــادرة  تكون  قد  أنها  إلى 

الثانية  املوجة  البديل وغيره يقود  إذا كان هذا  الباحثون معرفة ما 
العالم. مستوى  على  ميثلونه  الذي  اخلطر  نوع  هو  وما 

هو   B.1.617 البديل  أصبح   ، فقط  قليلة  أسابيع  غضون  يف 
44 دولة  إلى حوالي  وانتشر  الهند  أنحاء  يف جميع  املهيمنة  السالة 

وسنغافورة. وفيجي  املتحدة  اململكة  ذلك  يف  مبا   ،

متنامية مشكلة 
كانت  املتغيرات  من  العديد  أن  لو  كما  األمر  بدا   ، أسبوعن  قبل 
أشارت  الهند.  يف  االرتفاع  يف  املفاجئة  الــزيــادات  من  سلسلة  وراء 
B.1.1.7 ، الذي مت حتديده ألول مرة يف  البيانات اجلينومية إلى أن 
، وكان البديل  اململكة املتحدة ، كان سائًدا يف دلهي ووالية البنجاب 
البنغال  واليــة  يف  مــوجــوًدا   B.1.618 عليه  يطلق  الــذي  اجلديد 

ماهاراشترا. والية  يف  املسيطر  هو   B.1.617 كان  الغربية. 

يف   B.1.618 على   B.1.617 تفوقت   ، ــن  احل ــك  ذل منذ  ولــكــن 
العديد  يف  الرئيسي  البديل  وأصبحت   ، الغربية  البنغال  واليــة 
 ، سينغ  سوجيت  قــال  دلهي.  يف  بسرعة  وتتزايد   ، الــواليــات  من 
بعض  »يف  نيودلهي:  ومقره  األمراض  ملكافحة  الوطني  املركز  مدير 

.»617 بـ  الزيادة  الواليات ، ميكن ربط 

لانتقال  قابل  املتغير  أن  إلى  يشير  قد  هذا  أن  البعض  يقول 
جامعة  يف  الفيروسات  عالم   ، جميل  شاهيد  يقول  كبير.  بشكل 
العلمية  االستشارية  املجموعة  يــرأس  الــذي  سونبات  يف  أشوكا 
األخرى  املتغيرات  عن  انتشاره  زاد  »لقد  الهندي:  السارس  لفيروس 
»أفضل  لياقة  بـ«  يتمتع  أنه  إلى  يشير  مما   ، الهند  أنحاء  معظم  يف 
الفيروسات  عالم   ، جوبتا  رافيندرا  ويوافق  املتغيرات«.   تلك  من 
أن  جًدا  املرجح  »من  أنه  على   ، املتحدة  باململكة  كامبريدج  بجامعة 

لانتقال«. قابلية  أكثر  يكون 

مثيًرا  »متغيًرا   B.1.617 العاملية  الصحة  منظمة  صنفت  وقد 
هناك  يكون  عندما  الطريقة  بهذه  املتغيرات  تصنيف  يتم  للقلق«. 
أو  شدة  أكثر  مرًضا  تسبب  أو   ، أكبر  بسرعة  تنتشر  أنها  على  دليل 
املنتشرة  النسخ  من  أفضل  بشكل  سابًقا  املكتسبة  املناعة  تتجنب 
الفرعي  النوع  أن  املتحدة  اململكة  حكومة  أعلنت  الفيروس.  من 
إصابة  أن  وكشفت  املتحدة.  اململكة  يف  للقلق  مثير  متغير   B.1.617.2
أسبوع  يف   520 إلى   202 من  ارتفعت  الباد  يف  املسجلة   B.1.617.2

واحد.

على  كبير  تأثير  للقلق  املثيرة  األخرى  املتغيرات  من  للعديد  كان 
الذي مت حتديده يف جنوب   ،  B.1.351 العالم. وتشمل هذه  مستوى 
ضربة  أن  إلى  تشير  التي  الدراسات  ؛   2020 عام  أواخر  يف  إفريقيا 
البديل  هذا  ضد  فاعلية  أقل  زينيكا  أكسفورد-أسترا  جامعة  حقنة 
P.1 ، القادر على  أدت إلى تعليق الدولة لنشرها. وباملثل ، فإن متغير 
البرازيل  يف  كبيرة  ثانية  موجة  يف  ساهم   ، املناعة  بعض  من  التهرب 

االنتقال B.1.1.7 شديدة  العام. وسالة  يف وقت مبكر من هذا 

زيادة  إلى  وأدت   2020 عام  أواخر  يف  املتحدة  اململكة  يف  ظهرت 
أماكن أخرى. عدد احلاالت هناك ويف 



9صوت العامل والكادحني 
العدد : 33   

 اخلميس 20  ماي  2021 

 أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
رغم الحجر الصحي وقفات ومسريات تنظم من طرف طالب 

حق 

التعاقد  عليهم  فرض  الذين  االساتدة  تنسيقية    •  
االبتدائية  احملكمة  ــام  ام احتجاجية  وقفة  ينظمون 
هيثم   « املتعاقد  األستاذ  محاكمة  مع  تزامنا  بالعرائش 

.2021 6 ماي  دكداك« يوم 

 6 يــوم  اخلميسات،  لسلطات  قــوي  امني   انــزال   •  
امليداني  للتنسيق  املفتوح  االعتصام  فك  اجل  مايو،من 
احلق  ــل  اج مــن  االعــتــصــام،  مــن  ــوم  ي  18 بعد  للمعطلن 
مت  حيث  اخلميسات،  إقليم  عمالة  مقر  أمــام  الشغل،  يف 

وأغراضهم. أمتعتهم  ومصادرة  ومحاصرتهم  تطويقهم 

اآللة املخزنية تلجأ إىل العنف  إلسكات صوت الشعب مبختلف 

فئاته 

- تداولت وسائل اإلعام البديل العديد من الفيديوهات 
السلطة  أعوان  ميارسها  التي  االعتداءات  بشاعة  تصور 
يف  متجاوزين  واملواطنات  املواطنن  ضد  األمن  أو  الدرك 
لدركي  الساقطة  )األلــفــاظ  التنفيذية  مهمتهم  ذلــك  
شاب  على  يعتدون  سلطة  أعوان  سيارة،  يف  شابة  يعتقل 
زاكورة  مبدينة  مواطن  شكاية   ، وحشي  بشكل  بالفنيدق 
عناصر  قبل  من  اجلسدي  والعنف  لاحتجاز  يتعرض 

الشرطة. 
 4 الــثــاثــاء  بــتــطــوان،  االبتدائية  احملكمة  أصـــدرت   -

بينهم   اشــخــاص  ستة  ضــد  جــائــرة  احكاما  ــو2021،  ــاي م
سيدتان، وذلك على اثر حركة االحتجاجات التي عرفتها 
النافذ  بالسجن  تطوان  ابتدائية  وقضت  الفنيدق،  مدينة 
 500 بـ  18 شهرا بحق أربعة أشخاص، وغرامة مالية تقدر 
التحريض  بتهمة  ــرأة  ام حق  يف  نافذة  أشهر  و4  ــم،  دره
إلى  درهــم،   500 بـــ تقدر  مالية  وبغرامة  التجمهر،  على 
بتهمة  أخرى  امرأة  حق  يف  التنفيذ  موقوفة  شهرين  جانب 

متت  درهم.وقد   500 وغرامة  التجمهر،  على  التحريض 
الطوارئ  حالة  خــرف  بتهم  والنعنيان  املعنين  متابعة 
االنسحاب  وعدم  مسلح  غير  جتمهر  يف  واملشاركة  الصحية 

الفنيدق. باشوية  أمام  احتجاجهم  أثناء  منه 
إقليم  تيموراي«  جــرار«  »ايــت  جماعة  سكان  تعرض   -
املساعدة  الــقــوات  طــرف  من  عنيفة  ملــطــاردات  »كلميم« 
واعــتــقــاالت  واغــمــاءات  ــات  ــاب إص خلفت  ــدرك  الـ مبعية 
التي  االحتجاجية  احلــركــة  ــر  اث على  وذلـــك  لشبابها 

الرابع. يومها  يف  الساكنة  تخوضها 

املمتلكات العمومية للشعب املغريب أمام املزاد العلين  

 « ملقاطعة  التابعة  مالك  بن  انس   « اإلعدادية  الثانوية 
للبيع  تعرض  سطات  البيضاء  الدار  جهة  احلسني'  احلي 
إماراتية  مشاريع  يف  مساحتها  استغال  اجــل  من  وذلــك 
»محمد  ملدرسة  الرئيسي  الباب  اغاق  امت  كم   ، ضخمة 
مؤسسة  لصالح  املجال  فسح  اجل  من  باجلديدة  هنوي« 

إضافية. كساحة  الفضاء  استغال  يف  خصوصية 


