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ســريــع  بـــاســـتـــعـــراض  ــا  ــن ــم ق إذا 
للحمالت االنتخابية وهي تنشر لوائح 
الكلي  شبه  الغياب  املرشحني،سنالحظ 
بل  اللوائح  هذه  يف  والعمال  للعامالت 
يف  الــلــوائــح  رأس  على  الكلي  الــغــيــاب 
النجاح. يف  احلــظــوظ  ذات  ــر  ــدوائ ال

ــال  ــرة،«رجـ احلـ املــهــن  تسيطر  هــكــذا 
الطبقة  فــئــات  ــن  م األعـــمـــال«وجـــزء 
بالفاعل  يسمى  مــا  أو  الــبــورجــوازيــة 
ــف يــســاهــم يف  ــي ــوظ ــت اجلـــمـــعـــوي ك
ما  كل  إلــى  باالنتساب  أكثر  التضليل 

يعني التطوع والعمل النضالي امللتزم.

الــعــامــالت والــعــمــال،فــهــم على  ــا  أم
ومن  اللوائح  تلك  مــن  بعيدة  مسافة 
بصفتها  ألنها  ذلــك  بكاملها.  اللعبة 
ال  العمل  لقوة  ومالكة  للثروة  منتجة 
الزائف وال  التمثيل  تستهويها مسارات 
تؤمن بالتمثيلية من داخل »مؤسسات« 
مصالح  عــلــى  إال  ــع  ــداف ت ال  ــة  ــوري ص
والطبقة  ــال  ــم ــرأس وال الــبــرجــوازيــة 

احلاكمة.  

الواضح  مبوقفها  العاملة  الطبقة  إن 
وعي  عن  تعبر  املسرحية،إمنا  هذه  من 
مصاحلها  عن  للدفاع  أداتها  أن  راســخ 

املادية و الدميقراطية ،وخوض الصراع 
والطبقة  الباطرونا  ضد  االقتصادي 
إال  يستقيم  أن  ميــكــن  ،ال  املستِغلة 
يف  للصراع  كـــأداة  النقابة  داخــل  مــن 
مرحليا  والبحث  االقتصادية  الواجهة 
األجــراء  مبندوبي  لها  متثيلية   عــن  

الذي  التنظيم  هي  والنقابة  والعمال، 
ــط«  ــائ »وس دون  ــن  م مــعــاركــهــا  يــؤطــر 
البرجوازية  خدام  مجاورة  عن  وبعيدا 
حتت القبة أو داخل دهاليز اجلماعات 
)أوكار الفساد و الريع(. وال يوجد وعاء 
تنظيمي ملمارسة الصراع على مصاحلها 
السياسية  وطموحاتها  وتطلعاتها 
للطبقة  املستقل  احلزب  ،سوى  ولذاتها 
حتالفها  ورص  لتصليب  الــعــامــلــة، 
ــع الــكــادحــني  احلــتــمــي والــتــاريــخــي م

والفالحني الصغار والفقراء...

الطبقة  ــاب  ــي غ تــأويــل  ميــكــن  ال   
العبث هاته إال بأنها  العاملة عن لوائح 
تتصور  ال  املضني  اليومي  كدحها  يف 
تشريعية  مــؤســســات  مــن  تنتظر  وال 
تنحاز  أن  جهوية  و  محلية  وجماعية 
ملصاحلها على حساب مصالح الباطرونا 
والــرأســمــال  املخزني  النظام  حليفة 

يتبع ص 2 

االنتخابات:الطبقة العاملة، غياب أم تغييب؟
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

املتحكم يف مفاتيح هذه املؤسسات الفاقدة 
للشرعية الدميقراطية والشعبية ما دامت 
أقلية  سوى  فيها  للمشاركة  تستقطب  ال 

قليلة من اجلمهور. 

من جانب آخر، و من خالل تتبع خطابات 
وحتى  ومــســاعــديــهــم  ــح«  ــوائ ــل ال ــالء  ــ »وك
رغم   - املشاركة  األحــزاب  رؤساء  خطابات 
كثرتها- ال أحد منهم/ن ذكر خالل حملته 
املكثف  االستغالل  وضعية  االنتخابية 
الصناعية  ــاء  ــي األح داخـــل  لــلــعــمــال/ات 
منهم/ن  أحد  ال  الفالحية.  الضيعات  ويف 
التي  الفواجع  مسلسل  خطابه  يف  استنكر 
داخــل  والــعــمــال  الــعــامــالت  بحياة  تـــودي 
 8 يف  ــدث  ح مــا  آخــرهــا  و  املـــوت«  »مصانع 
حوادث  ،ومسلسل  بطنجة   2021 فبراير 
السير التي تقتل العامالت الزراعيات على 

منت وسائل نقل ال تخضع ألي مراقبة.

رؤســـاء  و  /ات  املــرشــحــني  ــن  م أحـــد  ال 
نقاط  ضــمــن  ــع  وضـ ــة  ــارك ــش امل ــزاب  ــ األحـ
تسجيل  شـــرط  خــطــابــه  ويف  بــرنــامــجــه 
ب  وااللــتــزام   cnss لــدى  العمال/ات  كل 
SMIG و الرفع منه و التقيد بأداء األجور 

يف موعدها بشكل قار.

أكثر من هذا وذاك، و يف سابقة خطيرة 
رئيسا  بصفته  التشغيل  ــر  وزيـ ــدم  ــ ،أق
للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة  ملجلس 
وزير  مع  بتواطؤ  التأشير  على  االجتماعي 
الصحة ،أقدموا على التأشير لسرقة أموال 
ومساهمات  اقتطاعات  مــن  ناليير(   4(
التلقيح  حملة  لتمويل  العمال  و  األجــراء 

التي ادعت اجلهات املسؤولة أنها مجانية.

ــن طــرف  م االنــتــخــابــات  مــقــاطــعــة  إن 
حتمي  وأمــر  موقف  هو  العاملة  الطبقة 
سوى  أمامها  بديل  وال  مبرر،  من  أكثر  وله 
املستقل  حزبها  بناء  سيرورة  يف  انخراطها 
يف  املصلحة  ذات  الــطــبــقــات  جــانــب  إلـــى 
الدميقراطي  الوطني  الــثــوري  التغيير 

الشعبي.

من  أنــتــجــه  ومـــا  احلـــالـــي  ــع  ــواقـ الـ إن 
وسط  و  السياسية  النخبة  وســط  فــرز 
املناهضة  القوى  كل  على  املجتمع،يحتم 
أجل  مــن  املناضلة  الــقــوى  ــل  وك للمخزن 
إطــالق  على  التغيير،العمل  ــة  راي ــالء  إع
احلقوق  عــن  لــلــدفــاع  نضالية  مــبــادرات 
ــة وقـــد انــكــشــفــت آخــر  ــاص ــات،خ ــري واحل
أكثر  التغيير  نحو  الطريق  وبــدا  األوراق 

وضوحا من أي وقت مضى.

تمتة االفتتاحية 

1 - هنب جديد ألموال منخرطي/ات 
االجمتاعي للمضان  الوطين  الصندوق 

واملستخدمني/ العمال/ات  مدخرات  تعرضت 

للضمان  الوطني  الصندوق  يف  املنخرطني/ات  ات 
اللجنة  قــدرت  وضخم  ممنهج  لنهب  االجتماعي 
ــم. دره مليار  ب115  قيمته  املكلفة  البرملانية 
املراقبة  لغياب  بالنظر  اكبر   القيمة  تكون  وقد 
هذه  تبديد  مظاهر  ومن  احلقيقيتني.  واحملاسبة 
غير  ألشخاص  العالج  كمصاريف  تفويتها  األموال 
النفوذ  ذوي  من  وخصوصا  الصندوق  يف  منخرطني 

يف أعلى هرم الدولة.

طائلة  أمــواال  سنويا  يخسر  الصندوق  أن  كما 
التدبير  صندوق  استغالل  بسبب  باملاليير  تقدر 
ــه بــســعــر فــائــدة ضــعــيــف لم  ــع ــودائ واإليـــــداع ل
الذي  الوقت  2019.يف  سنة  يف   ./. يــتــجــاوز3.78 
يتراوح  فائدة  بسعر  أخرى  صناديق  فيه  تستفيد 

بني 6 و10 ./..

التي  الــفــضــائــح واجلـــرائـــم  ــم هـــول هـــذه  ورغـ
اقترفت يف حق املنخرطني/ات فان املجلس اإلداري 
اذ  الرجعية  سياسته  يف  متماديا  زال  ما  للصندوق 
2021 تخصيص  19 غشت  قرر يف اجتماعه بتاريخ 
التلقيح  حملة  يف  كمساهمة  درهــم  مليار   1.378

املخزنية. احلكومة  من  بطلب 

مدخرات  عــن  عــبــارة  هــي  الصندوق  أمــوال  إن 
هياكله  طرف  من  عليها  مؤمتن  للمنخرطني/ات  
معاش  من  االجتماعي  الضمان  لتدبير  املسيرة  
 ... والوفاة  والزمانة  االستشفاء  عن  وتعويضات 
كان من األجدر أن تستثمر يف املشاريع االقتصادية 
املنخرطني/ على  بالنفع  يعود  مبا  واالجتماعية  
ات آنا ومستقبال وعلى الشعب املغربي قاطبة.وكان 
واملشغلني  الشركات  على  الضغط  أيضا  األجدر  من 
يف  العمال/ات  بجميع  التصريح  تعميم  اجل  من 

الصندوق.

هو  الصندوق  دمقرطة  اجل  من  النضال  ويبقى 
يهدده. الذي  املظلم  املستقبل  من  إلنقاذه  السبيل 
املنخرطون/ات  يتحملها  جماعية  مسؤولية  وهذه 
من  العام  النضال  من  جزء  املناضلة.وهي  والنقابات 

الدولة  وإقامة  واالستبداد  الفساد  اجتثاث  اجل 
الشعبية. الدميقراطية  الوطنية 

2 - عمال/ات فندق موكادور 
مبراكش

ومستخدم/ة   750عــامــل/ة  حــوالــي  يــخــوض  

االحتاد  يف  مؤطرين/ات  مبراكش  موكادور  بفندق 
االحتجاجية  الوقفات  من  سلسلة  للشغل  املغربي 
وقفة   45 غــشــت  منتصف  ــدود  حـ إلــى  جتـــاوزت 
للمطالبة  الفندق  ــام  أم اعتصام  إلــى  باإلضافة 
مع  ومسؤول  جدي  حوار  وفتح  العمل  إلى  بالعودة 
ومندوبية  السلطات  ومطالبة  النقابي  مكتبهم 

إلنصافهم/هن. التدخل  الشغل 

واملستخدمني/ات  العمال/ات  هؤالء  أن   يذكر 
أو  تعويضات  بــدون  العمل  من  تسريحهم  مت  قد 
الدولة  طــرف  من  دعــم  أي  غياب  ظل  ويف  حقوق 
مستنقع  يف  بهم  واإللقاء  تفقيرهم  يف  تسبب  مما 

منهم. العديد  وتشريد  البطالة 
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الفالحية ابملعازيز/إقلمي  املغرب/األمالك  - عامالت عطور   3

الخميسات

املخزنية«  املغرب/األمالك  »عطور  شركة  عامالت  نظمت 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  يف  باملعازيز;املؤطرات 

بتاريخ  احتجاجية  وقفة  للشغل،  املغربي  لالحتاد  التابعة 
حد  وضع  اجل  من  اخلميسات  عمالة  أمام   2021 غشت   18
إدارة  متــارســه  ــذي  ال املمنهج  والتجويع  الــطــرد  لسياسة  
إلى  املطرودات  العامالت  بعودة  واملطالبة  حقهن،  يف  الشركة 
العدوانية  واملمارسات  اجلنسي  للتحرش  حد  ووضح  العمل 
العامالت. حقوق  وكافة  النقابي  التنظيم  يف  احلق  واحترام 

وقفة  بتنظيم  النضالية  معركتهن  العامالت  وستواصل 
شتنبر    6 االثنني  يوم  اخلميسات  عمالة  مقر  أمام  جديدة 

صباحا. العاشرة  الساعة  من  ابتداء   2021
ابلرابط »سيتل«  النداء  مركز   -  4

على  اجلنسيات  املتعددة  النداء«سيتل«  مؤسسة  أقدمت 

لالحتاد  التابع  النقابي  باملكتب   أعضاء   هم  عمال،   8 طرد 
تأسيسه.وقد  بعد  مباشرة  تعسفي  بشكل  للشغل،  املغربي 

هذا  فيه  يستنكر  بيانا  للشغل  املــغــربــي  االحتـــاد  اصــدر 
محمال  النقابي   للعمل  محاربة  ويعتبره  التعسفي  الطرد 
ملا  القطاع  يف  املتدخلني  ولكافة  املؤسسة  إلدارة  املسؤولية 

األوضاع. إليه  ستؤول 
متارس  املغرب  يف  الــنــداء  مراكز  أن  إلــى  ــارة  اإلش وجتــدر 
وبدون  زهيدة  بأجور  للعمال/ات  ورهيبا  مكثفا  استغالال 
الشغل  ــة  ملــدون ســافــر  خــرق  يف  نقابية  ــات  ــري وح حــقــوق 
ملكتب  تأسيس  وكــل  الدولية.  العمل  منظمة  والتفاقيات 
فورا  للطرد  أصحابه  يعرض  باحلقوق  مطالبة  أو  نقابي 
الرسمية  اجلــهــات  ــرف  ط مــن  مكشوف  وتــواطــؤ  وبــســكــوت 
املؤسسات  ــذه  ه جــبــروت  لــوقــف  الــتــدخــل  فيها  املــفــروض 

االمبريالية.
ابها ايت  ابشتوكة  »ابملاكرو«  رشكة   -  5

ايت  بجماعة  »باملاكرو«  شركة  مختبر  عامالت  دخلت    
شتائل  إنــتــاج  يف  املتخصصة  بــاهــا،  ايــت  اشتوكة  اعميرة 
غشت   12 اخلميس  منذ  الشركة  داخل  اعتصام  يف   ، النخيل 

العمل  على  التضييق  على  الشركة  إدارة  أقدمت  بعدما   2021
التي  املشاكل  من  العديد  حلل  اجلدي  احلوار  ورفض  النقابي 
الوطنية  للجامعة  التابع  النقابي  املكتب  مبوجبها  تقدم 
إلى  لقاء  عقد  وطلب  بشكاية  ش(  م  )ا  الفالحي  للقطاع 
لقد  اجلماعي.  النزاع  لهذا  حل  إليجاد  الشغل  مندوبية 
النقابي  للمكتب  العامة  الكاتبة  بإرغام  الشركة  إدارة  قامت 
مــواد  استعمال  بفعل  بصحتها  تضر  مبــهــام  الــقــيــام  على 
اختناقات  يف  لها   تسبب  مما  الشتائل  إنتاج  يف  كيماوية 
تثبت  طبية  شواهد  قدمت  أن  لها  سبق  أنه  علما  متكررة 

ذلك. 
جميع  استعملت  الشركة  هــذه  أن  إلــى  اإلشـــارة  ــدر  وجت
العامالت  وحدة  وضرب  النقابي  العمل  الجثتات  الوسائل 
الوسائل  جميع  واستعمال  واإلغراءات  التخويف  خالل  من 
مفوضني  واستقدام  تأديبية  وعقوبات  طــرد  من  املتاحة 

للترهيب. قضائيني 
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ايت  ابشتوكة  »صوبروفيل«  رشكة  عامالت   -  6
ابها

شركة  عــامــالت  عــادت   2021 شتنبر   1 ــاء  ــع األرب الــيــوم  صــبــاح 
مارس  منذ  العمل  عن  املوقوفات  باها،  ايت  باشتوكة  صوبروفيل 
بعدما  وذلك  ببيوكرى  اإلقليم  عمالة  أمام  االعتصام  إلى   2020
الذي  االتفاق  من  اإلقليمية  احمللية  والسلطات  الشركة  متلصت 
مبقر    2021 ابريل   29 بتاريخ  اإلقليمية  اللجنة  اجتماع  يف  مت 

دام  الذي  املعتصم  رفع  مت  مبوجبه  والذي  باها،  ايت  اشتوكة  عمالة 
السبت  بطريق  الشركة  هذه  فروع  احد  أمام  أشهر  أربعة  من  ألكثر 
الكاذبة  الوعود  أمام  أخرى  مرة  أنفسهن   العامالت  لتجد  ببيوكرى 
السلطة  انحياز  بامللموس  تبرهن  التي  املكشوفة  والــتــواطــؤات 
احلائط  بعرض  وضرب  مصاحلها  عن  املكشوف  ودفاعها  للباطرونا 
الرأسمال  خدمة  يف  أعمارهن  زهور  افنني  اللواتي  العامالت  حقوق 
األجنبي )الفرنسي( احملمي من النظام املخزني، ويتم تشريدهن/م 
امام  واالجتماعية  االقتصادية  االنتهاكات  هذه  تقع  حقوق  بدون 
السلطات  او  احمللية  السلطات  ــواء  س اإلقليمية  السلطات  أعــني 

بالشغل.  املكلفة 

طنجة فاجعة  ضحااي  عائالت   من  مفتوحة  رسالة 

 INDITEX إىل رئيس رشكة 

طنجة فاجعة  ضحايا  عائالت  مطالب  معاجلة  املوضوع: 

وبعد طيبة  حتية 

التالية  باالعتبارات  شخصًيا  إبالغك  الرسالة  هذه  مبوجب  نود 
أدناه: حددناها  التي 

نكون  أن  حاولنا   ، معك  أجريناها  التي  املختلفة  االتصاالت  يف 
سبيل  على  تناولها.  مت  التي  النقط  بعض  يف  اإلمكان  قدر  مرنني 
مصطلح  استخدام  مت  التعويض،  عــن  احلــديــث  مــن  ــداًل  ب املــثــال، 

مثل  دولية  ملجموعة  بالنسبة  أنه  االعتبار  يف  األخذ  مع  املساعدة، 
يف   ، ولكن  حدث.  ما  حقيقة  قبول  السهل  من  يكون  لن   INDITEX

بل   ، املستخدم  املصطلح  هو  صلة  األكثر  الشيء  يكن  لم   ، فهمنا 
ظل  يف  العائالت،  مع  التفاوض  على  وافقت   INDITEX أن  باألحرى 

للتصرف. قابلة  غير  معينة  شروط 

بصفتها  متثلها،  التي  املجموعة  تستمر  أن  بصدق  نأمل  جهة،  من 
وصناعة  الغزل  قطاع  يف  العاملة  للقوى  األول  املــروج  و  املستثمر 
ومصلحة  ملصلحتها  الدور  هذا  وتعزيز  التقدم  يف  طنجة،  يف  النسيج 
دون  ذلك  يتم  أن  نأمل  أننا  من  الرغم  على  التاريخية.  مدينتنا 
والضمانات  احلالية  العمل  ألنظمة  اإللزامي  االحترام  من  اإلقالل 
الشروط  العمال. ففقط يف ظل هذه  الالزمة حلماية سالمة وصحة 
أقاربنا  من   29 وفاة  يف  تسببت  التي  تلك  مثل  املآسي  جتنب  ميكن 

أشهر. بضعة  قبل  احملبوبني 

من ناحية أخرى، نود أن نعرب عن قلقنا العميق ألنه يف الرسالة 
تؤكدوا  أن  منكم  »ننتظر  يلي:  ما  أكدت   ،2021 يوليو   9 يف  املؤرخة 
رعاية  برنامج  تنفيذ  لتسهيل  استعدادكم  ممكن،  وقت  أقرب  يف  لنا 
والتعريف  البرنامج  اقــتــراح  يختفي   ، ذلــك  ومــع   .« لألسر  هــذه 
العبارة  عن  مختلفة  بعبارة  األخيرة  رسالته  يف  للمساعدة  املعلق 
أن  الضروري  من   ، ولهذا   ، املتضررين  حالة  على  اعتماًدا  األولــى:« 
منظمة  بصفتها  احلكومية،  غير   Medicus Mundi ملنظمة  ميكن 
أجل  من  عملها  تبدأ  أن   ، اإلنسانية  واملساعدات  التعاون  يف  خبيرة 

التقييم». هذا 

لتنفيذه،  طارئ  برنامج  هناك  يكن  لم  أنه  الشروط  هذه  توضح 
9 يوليو  وهو جانب من املفترض أنه مت تأكيده يف الرسالة املرسلة يف 
الذي ظل  الوحيد  الشيء  أن  نعتبر  فإننا   ، إلى ذلك  وبالنظر   .2021
عالقة  بأي  االعتراف   Inditex مجموعة  ممثلي   رفض  هو  ثابًتا 
، وبالتالي عدم حتمل أية مسؤولية   AM CONFECCION مع شركة 

املؤسف يف فبراير. عن احلدث 

عن  نعرب  أن  نريد   ،  29 الـ  الضحايا  عائالت  بصفتنا   ، اخلتام  يف 
أعمالكم. مجموعة  من  املساعدة  من  نوع  ألي  الصريح  رفضنا 

اعتماد  على  التأكيد  يف  أيًضا  نرغب   ، اإلجــراء  هذا  خالل  من   
قاطع  دليل  وجــود  عبر  وذلــك  احملتملة  القانونية  ــراءات  اإلج كل 
ملجموعة  التجارية  بالعالمات   AM CONFECTION شركة  يربط 
يف   ،  2021 شتنبر  يف   ، سنقدمها  التي  االختبارات  بعض  ؛   INDITEX

إنتاًجا  سنعرض  حيث   ، الوطني  املستوى  على  صحفية  ندوة  إطار 
مادة  مختلفة.  لغات  إلى  الوقت  نفس  يف  مترجًما   ، بصرًيا  سمعًيا 
وسائل  إلى  وتقدميها  االجتماعية  الشبكات  على  أيًضا  نشرها  سيتم 

الدولية. اإلعالم 
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بنور بسيدي  العيش  لقمة  هشيد  الشاب  وفاة   -  1

بسيدي  القرية  بحي  القاطن  اخلميدي،  ياسني  الشاب  تويف 
السلطة  أقدمت  بعدما  جسمه  يف  النار  ــرام  إض اثــر  على  بنور، 
مصدر  وهــي  املــجــرورة،  عربته  حجز  على  بنور  بسيدي  احمللية 
إلى  الفقيد  نقل  كرامته.وقد  إهانة  و  وتعنيفه  الوحيد،  رزقــه 
باجلديدة  اإلقليمي  املستشفى  إلى  ثم  بنور  بسيدي  املستشفى 
االستشفائية  الشروط  غياب  بسبب  البيضاء،  بالدار  إلى   نقل  ثم 

األخيرة. أنفاسه  لفظ  حيث  احلاالت،  هذه  ملثل  الضرورية 

بنور  سيدي  ساكنة  انتفضت  اجلــرميــة  هــذه  على  فعل  وكــرد 
منددة  شعارات  رفعت  عارمة  احتجاجية  مسيرات  خرجت  حيث 
املتسببني  مبعاقبة  ومطالبة  للمخزن  املسؤولية  محملة  حدث  مبا 

الوفاة. يف 

يحمل  قويا  بيانا  بــاجلــديــدة  احمللية  الكتابة  أصــدرت  وقــد 
مستقل  حتقيق  فتح  ويطلب  احمللية  للسلطة  الــوفــاة  مسؤولية 

. نها بشأ

طنجة فاجعة  ضحااي  عائالت  نداء   -  2   

الفاجعة تتكرر  وال  ننسى  ال  حتى 

فبراير   8 فاجعة  ضحايا   شهداء  و9  شهيدة   20 عائالت  نحن 
الرأي  واستنكرها  املنطقة  هزت  التي  طنجة،  النسيج  بقطاع   2021
النسيج  قطاع   وعمال  عامالت   إلى  نتوجه  والدولي،  الوطني  العام 
ذكرى   إحياء  أجل  من  واحلية  الدميقراطية  القوى  وجميع  بطنجة 
سرداب   يف   بحياتهم/  أودت  التي  الفاجعة  مرور  على  أشهر  ستة 
أي  بدون  احمللية  السلطات  طرف  من  قانونيا«  »مرخصة  بشركة 
اشتغالها   رغم  االجتماعي  والضمان  الشغل  مندوبية  من  مراقبة 
 ’ عمل  أربــاب  عدة  تسييرها   على  تناوب  و   ’ سنة   15 من  ألزيــد 
متعددة  عاملية  ماركات  لصالح  تنتج   دوما  كانت  أنها  على  عالوة 

و«مانغو«.. نديكس«  »ا  املثال  سبيل  على  نذكر 

نتيجة  هــي  الفاجعة  هــذه  إن  الــعــمــال،  أيــهــا  الــعــامــالت  أيتها 

من  املــزيــد  إال  تــعــرف  ال  الــتــي  والــكــارثــيــة  الوحشية  الوضعية 
من  اآلالف  االستغالل:  شروط  أبشع  من  عانيتم/  حيث  التردي، 

يحاولون  الذين  ضد  خاصة  والفردية  اجلماعية  التسريحات 
يرضخون وال  حقوقهم  عن  الدفاع 

األدنى  احلد  من  أقل  منكم/يتقاضون  كبيرة  ونسبة  لالستعباد، 
والتغطية  االجتماعي  الضمان  يف  احلق  من  واحلرمان  األجور  من 
حاطة  ممارسات  على  عالوة  أجورهم،  من  اقتطاعها  رغم  الصحية 
فيها  مبا  حقهم/  يف  القمع  أشكال  جميع  باستعمال  بكرامتهم/ 
صارخ  وانتهاك  والتحرش...الخ  املباشر  والعنف  والقذف  السب 

النقابي. للحق 

املشؤوم  الواقع  هذا  وتــأزمي  تكريس  من   19 كوفيد  زادت  وقد 
يف  والعمل  اخلضوع  إال  قوة  وال  لها  حول  ال  العاملة  الطبقة  ليجعل 
توفير  بدون  بسراديب  العمل  فيها  مبا  الكرامة  فيها  تنعدم  شروط 
وفقدان  عائالتنا  ألفراد  شاء  كما  والصحة  السالمة  من  ضمانة  أي 

.2021 فبراير   8 فاجعة  يف  حياتهم/ 

وتسيل  الفاجعة  هذه  تتكرر  ال  حتى  العمال  أيها  العامالت  أيتها 
طوال  ليال  دموعنا  أرهقت  آخرين/كما  عمال  وأبائ   أمهات  دموع 
أجل  من  واملقاومة  والتضامن  الوحدة  إال  أمامكم  ما  ومــازالــت.  
ندعوكم/ فإننا  وبالتالي  /وحقوقكم/  كرامتكم  عــن  الــدفــاع 
على  سنوية  النصف  الذكرى  لتخليد  تنظيمها  قررنا  التي  للوقفة 
مساءا  السابعة  الساعة  على  غشت   9 يوم  أكبادنا  فلذات  استشهاد 

.. الفاجعة  معمل  أمام 

فقدان  ذكرى  لتخليد  األشكال  من  شكل  أي  تنظيم  ميكنكم  كما 
اإلنتاج.             مواقع  يف  شهدائكم 
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3 - االعتداء عىل األطر الصحية مبركز التلقيح 
أانيس ابلدار البيضاء

 2021 غشت   12 بتاريخ  املقاطعة  قائد  يترأسهم  سلطة  أعــوان  قــدم 
باالعتداء بالعنف والسب والقذف يف حق ممرضة وممرض وطبيب متدرب 
داخل مركز التلقيح أناسي وإتالف املعدات الطبية.وقد خلف هذا االعتداء، 
الصحية  األطر  لدى  عاما  استياء  املخزنية،  السلطة  تغول  عن  يعبر  الذي 

محليا ووطنيا ولدى الرأي العام الوطني.

 4 - ضحااي الهجرة الرسية                                                                        
السبت  يوم  صباح  املغاربة،  عموم  ومعها  تادلة  قصبة  ساكنة  استيقظت 
بعد  البحر  عرض  يف  وشاب  شابة   18 فقدان   فاجعة  على   ،  2021 28غشت 
املتوسط   األبيض  للبحر  األخــرى  للضفة  القانونية  غير  للهجرة  محاولة 
كرمي  وعيش  حرية   عن  وبحثا  واالستغالل  واإلقــصــاء  احلكرة  من  هربا 
على  حاصلة  الضحايا  من  واحدة   ( دبلومات  حاملوا  ومنهم   ) الشبان)آت    .

شهادة اإلجازة (  سئموا حياة البطالة واإلقصاء نظرا لغياب فرص الشغل أو 
يف أحسن األحوال احلصول على شغل مؤقت و هش يف غياب عمل قار  يحفظ 
. للتذكير يف سنوات التسعينات مت  الكرامة ويضمن مقومات العيش الكرمي 
إغالق معمل » اكوز »  للنسيج وتشريد عماله  بعد أن كان  يساهم يف تنمية 

االقتصاد احمللي والوضع االجتماعي والثقايف للمدينة .  

كل الشبان ينحدرون من اسر فقيرة ) عمال، فالحون صغار، حرفيون...( 
األهم،  هو  و،  اجلفاف  نتيجة  عيشها  وشــروط  الشرائية  قدرتها  تدهورت 
ومالك  الرأسماليني  كبار  مصالح  تخدم  التي  املتبعة  الطبقية  السياسات 
وتعليم  صحة  من  العمومية  اخلدمات  تدمير  إلى  إضافة  الكبار  األراضــي   

وسكن. 

 ، تفرزها  التي  والــفــاســدة،  العاجزة  احمللية  املجالس  تعاقب  أن  كما 
االنتخابات املخزنية ساهم يف تراجع مستوى التجهيزات واخلدمات من إنارة 
أما احلديث   ..... واألزقة واألسواق، نقل عمومي  الشوارع  ، نظافة  عمومية 

عن فضاءات الثقافة والترفيه فيعتبر ضربا من اخليال .

5 - معاانة سكان موزار كندر مع غياب ماء 
الرشب والسقي

مسيرة  ثم  وقفة  الفقراء  وفالحوها  قندر  اميــوزار  مدينة  سكان  نظم 
التي  السلطان  عني  مياه  وخصوصا  املاء  يف  حقهم  عن  للدفاع  احتجاجية 
املنطقة  جلاذبية  ومصدرا  والسقي  الشرب  ملياه  الشرب  ملياه  مصدرا  تعتبر 

دفتر  وفق  االحتكارية  الشركات  إلحــدى  تفويته  مت  احلق  سياحيا.هذا 
الساكنة  حلقوق  خطيرا  مسا  يشكل  ما  وهو  اجلماعي  املجلس  مع  حتمالت 

يف املاء.

وقد آزر فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان الساكنة يف احتجاجاتها.

6 - اعتداء الرشطة عىل اندل مقهى
الشبع  بعني  مبقهى  يشتغل  نادل  وهو  احلافظي،  املهدي  املواطن  تعرض 
البيضاء، العتداء عنيف وتعذيب من طرف ضابط مبخفر الشرطة  بالدار 
الوجه  مستوى  على  خطيرة  كدمات  يف  له  تسبب  مما  يديه  توثيق  بعد 

وأجزاء من جسمه.

على  اإلغالق  بعد  سكناه  محل  إلى  عمله  مقر  من  عائدا  الضحية  وكان 
مخفر  إلى  وقادته  للشرطة  دورية  اعترضته  عندما  ليال  التاسعة  الساعة 

الشرطة بدعوى خرق فترة احلجر الصحي رغم انه شرح لهم سبب وجوده 
يف الشارع بعد التاسعة ليال.

7 -الحرمان من الواثئق اإلدارية
كثير من املواطنني/ات يشتكون من تعسفات السلطات احمللية فيما يخص 
احلرمان من احلق من حقهم يف الوثائق اإلدارية.ومن أمثلة ذلك رفض نائب 
قائد منطقة املجاطية مبديونة متكني املواطن يوسف البرقوزي من شهادة 
وانتهاكا  للقانون  خرقا  يعتبر  أغراضه.وهذا  لقضاء  يحتاجها  التي  السكنى 

حلق مدني أساسي من املفروض ان يتمتع بع كل مواطن/ة.

حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  ملكتب  بشكاية  باألمر  املعني  تقدم  وقد 
اإلنسان لطلب التدخل طلبا لإلنصاف.



7صوت العمال والكادحين 

العدد :  39   

 اخلميس  2  شتنبر  2021 

فريوس كوروان. تخىش منظمة الصحة العاملية 
حدوث املزيد من الوفيات يف أورواب بحلول هناية 

العام
وتشعر  أوروبــا  يف  التطعيم  يف  تباطًؤا  العاملية  الصحة  منظمة  تالحظ 

بالقلق إزاء عواقب مثل هذا الوضع. 

وتيرة  تسريع  إلى  األوروبــيــة  الــدول  املتحدة  األمم  منظمة  تدعو  كما 
دجنبر  بحلول  الوفيات  من  املزيد  إحصاء  إلى  االضطرار  خطر  مع  التطعيم 
، هانز كلوج »يف  أوروبا  العاملية يف  2021. أكد مؤخًرا مدير منظمة الصحة 

توقع  مع   ،  11٪ بنسبة  املنطقة  يف  الوفيات  عدد  ارتفع   ، املاضي  األسبوع 

دجنبر،  من  األول  بحلول  أوروبا  يف  وفاة  حالة   236000 يتوقع  به  موثوق 
إضافة إلى 1.3 مليون حالة وفاة ناجمة بالفعل عن الوباء يف القارة القدمية 

.،«

 ، دلتا  متغير  بسبب  ارتفع  قد  املنطقة  دول  يف  اإلصابة  معدل  أن  الحظ 
وهو أكثر عدوى ، يف األشخاص غير احملصنني. وفًقا لهانس كلوج ، من أصل 
33 دولة عن زيادة بنسبة ٪10 يف حاالت  53 دولة عضو يف املنطقة ، أبلغت 

اإلصابة على مدار أسبوعني.

نقص  بسبب   ،  14٪ بنسبة  املعدل  انخفض   ، املاضية  الستة  األسابيع  يف 
الوصول إلى قال هانز كلوج  » اللقاحات يف بعض البلدان وعدم قبول اللقاح 
يف بلدان أخرى. يجب علينا زيادة الطاقة اإلنتاجية والتغلب على اإلغراءات 
القومية من خالل تقاسم اجلرعات ، ». تشير منظمة الصحة العاملية إلى أنه 
يف حني يتم تلقيح ثالثة أرباع مقدمي الرعاية يف جميع أنحاء أوروبا ، فإنهم 

يف بعض البلدان األوروبية هم واحد فقط من كل عشرة.

الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  األشخاص  من   6٪ حتصني  يتم   ، أوروبا  يف 
كامل.  بشكل  األدنــى  املتوسط    الدخل   « كلوج  هانز  أضاف  و  ذات  والبلدان 
أذكرك أن منظمة الصحة العاملية أوصت بتغطية التطعيم بنسبة ٪80 لطي 
، مت  أشهر  ، يف ثمانية  العاملية  الصحة  لبيانات منظمة  وفقا  الوباء.  صفحة 
850 مليون جرعة يف املنطقة املمتدة إلى آسيا الوسطى  إعطاء ما يقرب من 

.« ،

 ، األهمية  بالغ  أمر  السكان  قبل  من  التطعيم  »قبول  فإن   ، له  بالنسبة 
خاصة وأن إجراءات الصحة العامة واالجتماعية قد مت تخفيفها يف العديد 
حتقيق  من  مينعنا  العلم  من  واحلرمان  اللقاحات  يف  »الشك  األماكن.  من 

االستقرار يف هذه األزمة. إنها عدمية الفائدة وليست جيدة ألحد.

توصي منظمة الصحة العاملية ، خالل فترة العودة إلى املدرسة ، بأن تضع 
الدول األعضاء استراتيجية تطعيم تهدف إلى احلفاظ على التدريس وجًها 
لوجه. وقالت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف يف أوروبا: »يجب تقدمي 
كمجموعة  باملدرسة  العاملني  من  وغيرهم  للمعلمني   Covid-19 لقاح 

مستهدفة خلطط التحصني الوطنية«.

كوفيد 19 : تعليق 1.63 مليون لقاح يف الياابن 
، منظمة الصحة العاملية تحذر من الرضورة امللحة 

SARS-CoV-2 الستئناف البحث يف أصول
قتل جائحة كوفيد 19- ما ال يقل عن 4.45 مليون شخص يف جميع أنحاء 
برس  فرانس  وكالة  أعدته  لتقرير  وفًقا   ،  2019 دجنبر  نهاية  منذ  العالم 
الصحة  منظمة  تقدر  رسمية.  مصادر  من  غشت   25 األربعاء  يوم   )AFP(
العاملية )WHO( ، مع األخذ يف االعتبار الزيادة يف الوفيات املرتبطة بشكل 
أعلى  أن تكون  الوباء ميكن  أن حصيلة   ،  Covid-19 بـ  مباشر وغير مباشر 

مبرتني إلى ثالث مرات من تلك احملسوبة من األرقام الرسمية.

يف اليابان ، مت تعليق 1.63 مليون لقاح موديرنا بسبب شذوذ ، وهو امتداد 
الصحية  للتدابير 

لقاح  من  جرعة  مليون   1.63 استخدام  تعليق  اخلميس  اليابان  أعلنت   
 Covid-19 فيروس  ضد   Moderna األمريكية  احليوية  التكنولوجيا 
وقالت  البالد.  يف  موزعة  دفعات  ثالث  على  شوائب  وجود  عن  تقارير  بعد   ،
يف  موديرنا  لقاح  وتوزع  تستورد  التي   ، تاكيدا  اليابانية  األدوية  مجموعة 
اليابان ، يف بيان إنها تلقت »تقارير من عدة مراكز تطعيم تفيد بالعثور على 

جثث أجنبية يف أنابيب لقاح مختومة من دفعات محددة«.

يف  عاجل«  »حتقيق  إجراء  موديرنا  شركة  من  اليابانية  املجموعة  طلبت 
األمر. لم تكن التكنولوجيا احليوية األمريكية متاحة على الفور للرد على 
هذه املعلومات. وقالت `` تاكيدا '' ، دون تقدمي تفاصيل عن طبيعة الشوائب 
مرتبطة  صحية  مخاطر  أي  عن  تقارير  أي  بعد  تتلق  لم  إنها   ، املكتشفة 
ستتعاون  إنها  اليابانية  الصحة  وزارة  قالت   ، جهتها  من  املتأثرة.  باجلرعات 
مع تاكيدا لتوزيع جرعات بديلة لتجنب انقطاع برنامج التحصني الوطني ، 

املتسارع منذ عدة أشهر ، بعد بداية بطيئة.

        تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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يف أسرتاليا ، نصبت مستشفيات سيدين خيام 
الطوارئ

يوم   Covid-19 بـ  جديدة  إصابة  حالة   1000 من  أكثر  تسجيل  مت 
الزيادة  أجبرت  وقد  الوباء.  بداية  منذ  مرة  ألول  أستراليا  يف  اخلميس 
السريعة يف عدد احلاالت مستشفيني يف سيدني على إقامة خيام للطوارئ 

من أجل »تقليل التأخير« يف عالج املرضى.

 ، مسدود«  طريق  »يف  األبحاث  إن  العاملية  الصحة  منظمة  خبراء  يقول 
حسب قول خبراء منظمة الصحة العاملية

ألنه   ، استئنافه  امللح  ومن  »توقف«   SARS-CoV-2 أصول  عن  البحث 
تقريًرا  كتبوا  الذين  اخلبراء  حذر   ، تنفيذه  صعوبة  زادت  الوقت  مر  كلما 
نشرته  عمود  يف  الباحثون  وحذر  الذى.  من  لـ  املوضوع  هذا  حول  مارس  يف 
مبرور  تتراجع  املضادة  »األجسام  أن  من  األربعاء  يوم  العلمية  نيتشر  مجلة 
تعرضوا  رمبا  الذين  األشخاص  واختبار  ]احليوانات[  عينات  جمع  الوقت: 

قبل دجنبر 2019 سيعطي نتائج أقل وأقل«.

اللقاحات: تنخفض الحماية بعد ستة أهشر ، 
بحسب دراسة بريطانية

فيروس  من  احلماية  انخفاض  من   ، األربعاء   ، بريطانية  دراسة  حذرت 
Oxford- و   Pfizer-BioNTech شركتي  لقاحا  يوفره  الــذي  كورونا 
لصالح  مؤلفوها  يجادل  أشهر.  ستة  بعد  ملحوظ  بشكل   AstraZeneca

حمالت االستدعاء.

يقول J&J أن الداعم يعزز حماية اللقاح و قالت شركة األدوية جونسون 
عززت   Covid-19 لقاح  من  ثانية  جرعة  إن  األربعاء  يوم  جونسون  آند 

املناعة التي مينحها احلقنة األولى - والوحيدة حتى اآلن -.

 من جهة ثانية قال J & J يف بيان إن جتربتني سريريتني لم يتم تقدمي 
مستويات  اإلضافية  اجلرعة  ولدت   ، العلمي  املجتمع  إلى  بعد  نتائجهما 
من  أسابيع  أربعة  بعد  شوهدت  التي  تلك  أضعاف  تسعة  املضادة  األجسام 

اجلرعة األولى.

كوفيد 19 : قرب هناية ذروة املوجة الثالثة يف 
إفريقيا ، وفًقا ملنظمة الصحة العاملية

الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املدير   ، مويتي  ماتشيديسو  الدكتور  قــال 
الثالثة  املوجة  أن  »يبدو  افتراضي:  صحفي  مؤمتر  خالل   ، ألفريقيا  العاملية 
تزال  ال  احلــاالت  ولكن  استقرت  قد  إفريقيا  يف   Covid-19 إصابات  من 
يف  حالة   248000 من  يقرب  ما  عن  ــالغ  اإلب مت  حيث   ، للغاية  مرتفعة 

األسبوع املاضي«. من برازافيل يف الكونغو.

يف  قائمة.  القلق  بــوادر  تزال  ال   ، باألمل  املفعمة  املالحظات  هذه  خلف 
 ، منها  ثمانية  يف  الوفيات  وتتزايد  انتعاًشا  دولة   24 حوالي  تشهد   ، الواقع 
»لكنها مأساة ميكن  الدكتور مويتي:  وإثيوبيا. وأضاف  مبا يف ذلك بوتسوانا 
على  احلصول  يف  املساواة  حتقيق  من  األفريقية  البلدان  متكنت  إذا  جتنبها 

اللقاحات«.

يف   Covid-19 بـ  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  بلغ   ، أوسع  نطاق  على 
الصحة  لوكالة  األفريقي  للفرع  وفًقا   ، اخلميس  يوم   7،620،106 إفريقيا 
العاملية التابعة لألمم املتحدة. أصر املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
، خالل هذا املؤمتر الصحفي األسبوعي حول Covid-19 يف إفريقيا ، على 
وتويف   Covid-19 بـ  إصابة  حالة  مليون   7.6 من  يقرب  ما  اآلن  »هناك  أن 

191.000 أفريقي لألسف«.

تعافى أكثر من 6.7 مليون مريض من املرض حتى اآلن يف القارة. يف الوقت 
13 مليون جرعة من اللقاح  نفسه ، تقدر وكالة األمم املتحدة أنه مت إعطاء 
السبعة  األيام  فترة  أضعاف  ثالثة  أي   ، املاضي  األسبوع  خالل  إفريقيا  يف 
مت   ، املاضي  األسبوع  خالل  أنه  »يسعدني  مويتي:  الدكتور  قال  السابقة. 
أن عدًدا  إلى  ، مشيًرا   »Covid-19 اللقاح ضد  13 مليون جرعة من  إعطاء 
خالل  من  املشاركة  واتفاقيات  التبرعات  من  يأتي  األمصال  هذه  من  كبيًرا 

.COVAX آلية

الوطنية لإلسراع بنشر  السلطات  ، خططنا مع  وقالت: »على مدى شهور 
اللقاح مبجرد توفر املخزونات«. ومع ذلك ، فإن االنتشار يف القارة قد تأخر 

عن معظم أنحاء العالم ، خاصة بسبب قضايا التوريد واملشتريات.

اعتباًرا من الثالثاء 24 غشت2021 ، مت إعطاء أكثر من 4.6 مليار جرعة 
من اللقاح يف جميع أنحاء العالم ، معظمها يف البلدان الغنية. وال تزال وكالة 
األمم املتحدة »لديها أمل يف أن يتم تطعيم ٪10 من الناس يف إفريقيا بحلول 

سبتمبر«. نهاية 

وصول  املقرر  من  أنه  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  تشير   ، الصدد  هذا  ويف 
جرعة  مليون   34 عن  يقل  ال  ما  لكن   ، املقبل  سبتمبر  يف  جرعة  مليون   117

إضافية ستكون مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

األفريقية.  الدول  مع  اجلرعات  يف  شاركت  التي  احلكومات  أشكر  أن  »أود 
لذلك أدعو البلدان التي لديها مخزون إلى االستمرار يف تقاسم اجلرعات - 
 Covid-19 لـ  ، ميكننا حماية األشخاص األكثر تعرًضا  الدولي  بالتضامن 

يف جميع البلدان ».

األفريقية  احلكومات  العاملية  الصحة  منظمة  حتث   ، نفسه  الوقت  ويف 
هذا  وصولها.  عند  اللقاحات  هذه  الستخدام  استعداًدا  أكثر  تكون  أن  على 
لضمان توفر املوارد البشرية واملادية واملالية حتى تصل اللقاحات إلى أيدي 
سكاننا. وخلص الدكتور مويتي إلى أنه »ال ينبغي إضاعة أي جرعة ثمينة«.

قتل جائحة الفيروس التاجي اجلديد ما ال يقل عن 4448352 شخًصا 
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العاملية يوم اخلميس.  ، وفًقا لتقرير منظمة الصحة  العالم  يف جميع أنحاء 
بداية  منذ  رسمًيا  إصابة  حالة   213،050،725 من  أكثر  تشخيص  مت 

الوباء.

كوفيد 19-: يف املغرب ، موجة الوابء يف طور 
االنحدار الكامل

قالت وزارة الصحة يوم الثالثاء )31 غشت( إن موجة وباء كوفيد 19- يف 
طور تنازلي كامل يف املغرب بعد بلوغ الذروة منتصف غشت.

هبوط  مرحلة  دخل  الوباء  »منحنى  أن  املتوفرة  البيانات  دراسة  أظهرت 
الذروة  إلى  يصل  أن  قبل   ، أسابيع  خمسة  ملدة  احلاالت  ارتفاع  مرحلة  بعد 
قبل منتصف أغسطس 2021« ، حسبما أعلن رئيس شعبة األمراض املعدية 
نصف  التقرير  قدم  الذي  بالفقيه  مزيان  الكرمي  عبد  الدكتور  بالوزارة. 

الشهري )30-17 أغسطس( عن حالة الوباء.

تتميز  أخرى  مرحلة   ، مهدها  يف  تزال  ال  التي   ، احلالية  املرحلة  ستتبع 
خالل  اململكة  وشــهــدت  والــوفــيــات.  احلــرجــة  ــاالت  احلـ ــدد  ع بانخفاض 
العدد  مــن  بالفيروس  اإلصــابــة  ــاالت  ح يف  تراجعا  املاضيني  األسبوعني 
الشهر  نهاية  يف   42424 إلى  أغسطس  منتصف  يف   63174 البالغ  األسبوعي 

اجلاري ، بانخفاض نسبته 17.6٪.

التوالي مؤكدًا  الثالث على  1 لألسبوع  استقر دون  التكاثر فقد  أما معدل 
بداية املنحنى الهابط من وجهة نظر احلاالت اإليجابية .

بحسب   ،  18٪ إلى   23 من  ملحوظًا  انخفاضًا  اإليجابية  معدل  سجل  كما 
املسؤول ، مشيرًا إلى أن املنطقة الشرقية لديها أعلى نسبة إيجابية )31٪( ، 

فيما سجلت جهة فاس مكناس أدنى نسبة )9٪(. .

حالة  ألف   60 من  يقرب  ما  هناك  كان   ، النشطة  باحلاالت  يتعلق  فيما 
بانخفاض   ، السابق  التقرير  يف  حالة  ألف   80 مقابل   ، أغسطس   30 حتى 

فعلي بنسبة 25٪.

املاضيني  األسبوعني  يف  كبيًرا  انخفاًضا  التنبيب  حــاالت  شهدت  كما 
775 حالة  انخفض من  ، حيث  الوفيات األسبوعية  ، وكذلك عدد   )-14٪(

وفاة إلى 645 األسبوع املاضي.

وقال بلفقيه إن عدد احلاالت الشديدة سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 2389 
هذه  أن  موضحا   ، االثنني  يوم  حالة   2537 مقابل  أسبوعني  قبل  حالة 

الزيادة توضح الضغط على النظام الصحي يف الوقت احلالي.

والثانية  ــى  األول اجلرعتني   ، حقنة  مليون   33 جتــاوز  املغرب  إن  وقــال 
لفائدة   -19 كوفيد  ضد  التطعيم  يف  التوسع  أيضا  مستذكرا   ، مجتمعتني 

الفئة العمرية 17-12 عاما.

قبل  من  اخلطورة  عالية  الوجهات  بني  من  املغرب  ُصنفت   .-19 كوفيد 
الواليات املتحدة األمريكية

»املستوى  أنها  املصنفة على  للبلدان  القائمة األمريكية  إلى  املغرب  ينضم 
4« حيث تكون مخاطر السفر املتعلقة بـ Covid-19 »عالية جًدا«.

فيها  مت  التي  البلدان   »Covid-19 جًدا  »عالي   4 املستوى  فئة  تشمل 
تسجيل أكثر من 500 حالة لكل 100000 نسمة خالل الـ 28 يوًما املاضية 

، وفًقا ملعايير مراكز السيطرة على األمراض.

 )CDC( منها  والوقاية  األمــراض  على  السيطرة  مراكز  توصي   ، لذلك 
 ، إلزامًيا  السفر  كان  إذا  هناك.  إلى  الذهاب  بتجنب  األمريكيني  املواطنني 

فيجب أواًل حتصني الشخص بالكامل ، كما ينصح املركز.

تقول مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها: »نظًرا للوضع احلالي 
يف املغرب ، حتى املسافرين الذين مت تطعيمهم بالكامل قد يتعرضون خلطر 

.»COVID-19 اإلصابة وانتشار أنواع مختلفة من

أنه  على  مصنف  بلد  من  القادمني  األشخاص  جميع  على  يتعني   ، لذلك 
4 ، مثل حالة املغرب ، سواء مت تطعيمهم أم ال مبا يف ذلك املواطنني  مستوى 
 72 قبل  سلبية   COVID-19 اختبار  نتيجة  على  احلصول   ، األمريكيني 
الثالثة  األشهر  خــالل   COVID-19 مغفرة  توثيق  أو  السفر  من  ساعة 

املاضية قبل السفر إلى الواليات املتحدة.

اللقاحات  األمريكية  املتحدة  الواليات  تقبل   ، معلومات  على  للحصول 
Pfizer- و  Comirnaty( والعقاقير األغذية  إدارة  قبل  من  بها  املعترف 
العاملية  الصحة  منظمة  أو   )Janssen و   Moderna و   BioNTech

 Janssenو Pfizer-BioNTech و Sinopharm و AstraZeneca(

.)Sinovac و Moderna و Covishield و

على  السيطرة  مركز  يوصي   ، تطعيمهم  يتم  لم  الذين  ألولئك  بالنسبة 
األمراض مبا يلي:

- قم بإجراء اختبار قبل 3 أيام من السفر خارج الواليات املتحدة.

- اختبار إلزامي مطلوب قبل العودة إلى الواليات املتحدة.

- قم بإجراء اختبار بعد 3 إلى 5 أيام من الرحلة.

- االحتواء الذاتي لـ 7 بعد رحلة باختبار سلبي أو 10 أيام بدون اختبار.

القائمة  من  جزء  األمريكية  املتحدة  الواليات   ، املغرب  يف  أنه  الحظ 
تبرير  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  القادمني  األشخاص  على  يجب  أ. 
تصريح التطعيم أو اختبار تفاعل البوليميراز املتسلسل )PCR( الذي يقل 

عن 72 ساعة عند الصعود إلى الطائرة.

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب


