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ال بديل أمام الطبقة العاملة املغربية 
إال التحالف اآلني واالستراتيجي املتني 
مع الفالحني الفقراء وعموم اجلماهير 

حزبها  بناء  على  العمل  ،و  الكادحة 
الصراع  لقيادة  أركـــان  كهيئة  املستق 
بوأ  التي  االحتكارية  البرجوازية  ضد 
مداخل  كل  ممثليها  املخزني  النظام 
العام  الشأن  يف تدبير  الوكالة  ومفاصل 
مخدومة  انتخابات  بواسطة  باملغرب 
املسيطر  الطبقي  التكتل  عن  ،نيابة 

والرأسمال االمبريالي.

العمال/ات  أجور  جتميد  خضم  ويف 
الصندوق  لدى  بهم/ن  التصريح  وعدم 
وعدم  االجتماعي  للضمان  الوطني 
ــى  األدن ــد  احل يف  بــاحلــق  متتيعهم/ن 
نسب  ــي  ــام ــن ت ســـيـــاق  ويف  لـــأجـــور. 
تعويض  دون  الشغل  وفقدان  البطالة 
أو   19 كوفيد-  تداعيات  بسبب  إمــا   ،
وإبان  الظالم  ،و يف جنح  ألسباب أخرى 
العام  الـــرأي  ومعهم  الــنــاس  انــشــغــال 

كشفته  ما  مع  كورونا  بأرقام  واإلعــالم 
انهيار للمنظومة الصحية وصعوبة  من 
بعده  واالنــشــغــال  ــداوي،  ــت وال الكشف 

خلقته  وما  االنتخابية  اللوائح  برموز 
 - استطالعية  رغبة  من  املغاربة  لدى 
بخدمة  سيحظى  من  حول  إال-  ليس 
هذه  ظل  يف  املتنفذة،  اجلهات  أجندات 
مررت  قد  اجلهات  تلك  ،تكون  القتامة 
مواد  عدة  أسعار  يف  صاروخية  زيــادات 

استهالكية أساسية..

الدقيق  و  الــزيــت  أثــمــان  يف  رفــعــوا 
يف  المست  بنسب  والــشــاي  والقطاني 
الفاتورة  يدفع  ولن   ،25٪ املواد  بعض 
الــطــبــقــات  إال  ــرر  ــض ــت امل يــكــون  ولـــن 
املسحوقة من عمال و فالحني معدمني 
غير  الــقــطــاع  ومستخدمي  ومهنيي 

املهيكل.

ــف لـــن يــتــوقــف عــنــد هــذا  ــزي ــن ال
الـــهـــجـــوم الـــشـــرس عــلــى قــدراتــنــا 
أسوأ من خالل  القادم  إن  الشرائية، بل 
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 الطبقة العاملة : ال رهان على الدميقراطية املخزنية

والبديل هو النضال العمالي الشعبي املنظم
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

ما مت وضعه من خطوط عريضة مليزانيات 
وضعها  والتي   )2022-2023-2024(
االقتصاد  مبفاصل  الفعليون  املــاســكــون 
تستمر  أن  فــاملــتــوقــع  املــنــتــخــبــني.  غــيــر 
البوطان  ــاز  وغ السكر  لتشمل  ــادات  ــزي ال
عن  الدولة  دعم  رفع  ــوازاة  مب و  بالتدريج 
سنة   100٪ إلى  وصوال  املقاصة  صندوق 
التغطيات  متويل  ذريــعــة  2024،حتت 
االجتماعية و الصحية التي لن تكون شيئا 
وإيجاد  راميد  جتربة  استنساخ  سوى  آخر 
من  اخلصوصية   الصحية  املافيا  ميكن  ما 

نهب املزيد من املال العام.

تغول  ــل  ظ ،ويف  هــاتــه  ــة  ــال احل و  إذن 
البرجوازية و الباطرونا و انكشاف ال جدوى 
ميكن  ،فال  الرسمية  املؤسساتية  التمثيلية 
أن نتطلع إلى تغيير أو حتى مجرد إصالح يف 
أوضاع الكادحني و الطبقة العاملة من داخل 
البرملان و اجلماعات احمللية و اجلهوية ألن 
دهاليز  داخل  تهييؤها  مت  التي  تركيبتهما 
الداخلية أفرزت لوائح وأسماء ال برامج لها 
وال حتى تصور جتاه تنمية موارد الطبقة 
للثروة  منتجة  كقوى  واستقرارها  العاملة 
متلك  ال  املؤسسات  هذه  القيمة.  ولفائض 
كذلك سلطة وال خطة إال ما سيتم إمالؤه 
من طرف احلكام القابعني يف غرف استقبال 
الدوائر  و  املؤسسات  من  القادمة  اإلمالءات 

املالية االمبريالية و املانحني و الدائنني.

إن  املــغــرب  يف  الــبــرجــوازيــة  التمثيلية 
شتنبر   8 نتائج  بإعالن  ُحِسمت  قد  كانت 
2021 وترتيب التحالفات املصلحية ومترير 
ــدى  امل الــقــريــبــة  التصفوية  املــخــطــطــات 
،فإن   )2035( املــدى  واملتوسطة   )2024(
طبقية  حتمية  من  يوازيها  ال  و  يقابلها  ما 
وتاريخية هو تشكيل مجالس و جلان ذات 
يف  السكنية  األحياء  داخــل   شعبي  عمق 
أفق تشبيكها مع اللجان املوازية للعمال/ات 
خلوض النضال املشترك ضد العدو الطبقي 
املشترك ، وال يستقيم هذا الفعل النضالي 
إلعطاء  التنظيمية  األداة  بتملك  إال 
وتنظيم  وترتيب  للصراع  سياسي  مضمون 
للطبقة  السياسي  للمشروع  الــدعــايــة 
،والتحريض  الكادحني  وحلفائها  العاملة 
ضد العدو الطبقي وتبعيته املكشوفة لعدو 

البشرية الرأسمالي النيوليبرالي

تمتة االفتتاحية 

بطنجة للنسيج  »جمياكوف«  رشكة 

للنسيج  جيماكوف«   « شركة  عمال/ات  يخوض 
الشركة  مبقر  اعتصاما  »زنيبر«  لصاحبها  بطنجة 
صرف  وعدم  الشركة  إغالق  قرار  على  احتجاجا 

.2021 مارس  منذ  مستحقاتهم/ن 

بدون  صعبة  ظروف  ظل  يف  االعتصام  هذا  يتم 
العامالت مما  املسؤولة إلنصاف  أن تتدخل اجلهات 
التي  العامالت  إلحدى  حدث  كما  صحتهن  يهدد 

ارتفاع السكر يف الدم. أغمي عليها بسبب 

30 سنة من الكد  لقد قضى العمال/ات أكثر من 
بدون  الــشــارع  يف  أنفسهم/ن  ليجدوا/ن  والــكــدح 
قد  منهم/ن  العديد  أن  رغم  حقوق  وال  تعويضات 

تقدموا يف العمر و يعانون من أمراض مختلفة.

وقـــد ســبــق لــلــعــمــال/ات خـــوض عـــدة أشــكــال 
ومندوبية  الوالية  مقر  أمام  واحتجاجات  نضالية 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ــرع  ف ــؤازة  مبـ الشغل 
أسفر ذلك عن فتح حوار بني ممثلني  اإلنسان.وقد 
عنهم/ن وممثل الشركة خلص إلى استئناف العمل 
العمال/ عودة  بعد  2021.لكنه  ابريل   18 يوم 
ات لم حتترم إدارة الشركة االتفاق ولم متكنهم/ن 
السلطات  وتواطؤ  صمت  أمام  مستحقاتهم/ن  من 
الباطرونا  جشع  الشغل.انه  ومندوبية  املخزنية 

املتوحشة.

 1983 يذكر أن شركة«جيماكوف« تأسست يف 
رئيس  سعيد  محمد  زنــيــبــر  مــالــكــهــا  طـــرف  ــن  م
للشمال.وهي  النسيج  ملنتجي  املغربية  اجلمعية 
املتخصصة  »مايورال«  االسبانية  للشركة  شريكة 
الشركة  ببيع  زنيبر  قام  األطفال.وقد  مالبس  يف 
بضرب  اجلــديــد  املــالــك  الــعــمــال.وقــام  علم  ــدون  ب
يف  مساهمتهم/ن   وتوقيف  العمال/ات  مكتسبات 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.ويف األخير 

.2021 قام بطردهم/ن من العمل يف مارس 

البيضاء رشكة »خياطة عادل« ابلدار 

للخياطة  عــادل  شركة  عمال/ات  ملف  زال  ما 
التجارية  احملكمة  يف  مكانه  يراوح  البيضاء  بالدار 
ــرى على  ــدار الــبــيــضــاء.فــقــد عـــرض مـــرة أخـ ــال ب

.7/9/2021 بتاريخ  أنظارها 

عن  الشغلية  للحقوق  تقاطع  شبكة  فحسب 
بالبرنوصي  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
ملدة  بالشركة  اشتغلوا  بعمال/ات  يتعلق  األمر  فان 
35 سنة ، وبعد عشية وضحاها وجدوا/ن  تزيد عن 
وال  حقوق  دون  والتشرد  للطرد  عرضة  أنفسهم/ن 
أقدم  بعدما   2020 فبراير  شهر  منذ  مستحقات 
اجلدد  املشترين  وقيام  بيعها،  على  الشركة  صاحب 
ــوار  احل فتح  إلخــراجــهــا.وبــعــد  اآلالت  بتفكيك 
مبنحهم/ن  يقضي  اتفاق  على  التوقيع  مت  معهم/ن 
تقدمي  مقابل  السنة  عن  دهــم   1500 تعويض 
تلتزم  ولم  االتفاق  نقضت  الشركة  االستقالة.لكن 
امللف  عرض  إلى  بالعمال/ات  حدا  مما  بتنفيذه 

القضاء. على 

مبراكش السياحة  عمال/ات 

ظل  ويف  العبثية  االنــتــخــابــات  ملهاة  ظــل  يف   
عموم  على  املأساوية  كــورونــا  جائحة  تداعيات 
يف  والزيادات  العاملة  الطبقة  وبخاصة  الكادحني 
امللهاة  ظــالم  جنح  حتت  و  األساسية  املــواد  أسعار 
السياحي  القطاع  وعمال  عامالت  معاناة  تتواصل  
تال  الـــذي  الــتــســريــح  فبعد  احلــمــراء.  بــاملــديــنــة 
كبيرة  نسبة  استفادة  ــدم  وع مباشرة  اجلائحة 
االجتماعي  الضمان  تعويضات  من  الشغيلة  من 
من   30% خصم  وبعد  أصــال  مسجلة  غير  ألنها 
عددا  وأن  خاصة  ثانية  مرحلة  يف  الشهري  األجر 
اجتماعية  حتمالت  على  مقبلة  األسر  من  كبيرا 
ظل  يف  ــي.  ــدرس امل ــول  ــدخ ال رأســهــا  وعــلــى  صعبة 
وعمال   عامالت  معاناة  تستمر  املزري  الوضع  هذا 
تسريح  إلى  أدت  التي   موغادور  فنادق  مجموعة 
وعــســكــرة  ــدة  ــ واح دفــعــة  وعــامــلــة  عــامــل   700
العمال  ملنع  ــن  األم بــرجــال  الفندقية  الــوحــدات 
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الوقفات  خالل  من  مستمرة  العمال  معركة  زالت  وما  الفنادق.  ولوج  من 
فقد  من  منهم  أن  إلى  اإلشارة  الصحفية.مع  والتصريحات  االحتجاجية 
امللف  حل  يف  الشغل  مفتشية  فشل   بعد  خصوصا  واستسلم  نهائيا  األمل 
حتقيق  يصعب  مما  كبيرة  مببالغ  مديون  الهولدينغ  أن  الزمة  وترديدها 
ورمبا   ، كمصير  والتسول  للتشرد  أسرة   700 مصير  تاركة  العمال  مطالب 

الشغيلة بتسديد فواتير قروضها لالبناك  السجن نظرا اللتزامات بعض 
انشغاالتها  بذريعة  مسؤولياتها  حتمل  من  النقابات  استقالة  عن  ناهيك 
 2021 14 شتنبر  االنتخابية مضمرة وهنها وتواطؤها ..إلى اليوم الثالثاء 
جتسد ايضا شغيلة فندق املامونية  وقفة احتجاجية أمام الفندق العاملي 
يتقاضى  لم  حيث  متواصل  نضالي  وبرنامج  متتالية  وقفات  سلسلة  ضمن 
التسريح  كابوس  عن  ناهيك  خلت  لشهور  أجورهم  والعمال  العامالت 

املختنقة. صدورهم  على  اجلاثم  والطرد 

بفاس »فيداسو«  رشكة 
120 )90./. منهم نساء(  يواصل عمال/ات شركة »فيداسو« وعددهم 
اعتصامهم/ن املفتوح مع املبيت الليلي مبقر الشركة منذ 19 ماي 2021 
بالتعويض  واملطالبة  له  تعرضوا/ن  الذي  التعسفي  الطرد  على  احتجاجا 
تعويضا  بتعويض  الشركة  صاحب  مناورة  العمال/ات  رفض  وقد  عنه. 

5000 درهم لك منهم/ن. ماليا هزيال قيمه 

من  تسريحهم/ن  مت  قد   320 وعددهم/ن  العمال/ات  فان  وللتذكير 
دجنبر  منذ  أجورهم/ن  توقيف  ومت  كورونا.  جائحة  باستغالل  العمل 
2020 ومساهمتهم/ن يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وخدمات 
العمال/ات يف  التكميلية رغم االقتطاعات.وقد فوجئ  الصحية  التغطية 
شهر يونيو بقرار إفراغ الشركة من املستخدمني وجميع مستلزمات العمل 

لصالح شركة أخرى اسمها »اميو«.   

  

رشكة »روزا فلور« وابشتوكة ايت ابها
شتنبر   13 االثنني  اليوم  صباح   ROSA FLEUR عامالت  نفذت 
للمطالبة  باها  ايت  باشتوكة  اعميرة  ايت  باشوية  أمام  اعتصاما   2021
كل  ــم  ورغ  .2019 مــاي  مند  توقيفهن  مت  حيث  الشغلية  بحقوقهن 
اجتماعا  الثالثني  فاقت  والتي  عقدها  مت  التي  واللقاءات  االجتماعات 
بعد  تسو  لم  والعمال  العامالت  من  العديد  أن  إال  مبحاضر  مصحوبة 

االجتماعية. وضعيتهم  

رشكة »صوبروفيل« ابشتوكة ايت ابها.
عمالة  مقر  أمام  اعتصاما  »صوبروفيل«  شركة  وعمال  عامالت  نفذت   
اشتوكة ايت باها ببيوكرى للمطالبة بحقوقهن الشغلية حيث مت طردهن 
2020 باستغالل ظروف جائحة كورونا  بشكل جماعي تعسفيا منذ مارس 
لتصفيتها  ذرائع  وخلق  الشركة  وإغالق  والعامالت  العمال  كل  من  للتملص 
من  العديد  لتنفيذ  ن  دفعهم  مما  والعمال  العامالت  حقوق  مراعاة  دون 

تذكر. نتيجة  دون  مارطونية  اجتماعات  وعقد  االحتجاجية  األشكال 

الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي ) ا م ش (

مؤرخ  العام  للراي  بالغا  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  أصدرت 
تعرفه  الذي  التدهور  من  استياءها  عن  فيه  تعبر   2021 شتنبر   14 يف 
وضعف  كورونا  جائحة  تداعيات  نتيجة  الفالحة   بقطاع  الشغيلة  أوضاع 
املزمنة  ومشاكلها  الشغيلة  بأوضاع  االنتخابات  زمن  يف  املسؤولني  اهتمام 
اإلضراب   : اخلصوص  وعلى  القطاع  يف  املتواصلة  للنضاالت  دعمها  وعن 
الفالحي  لالستثمار  اجلهوية  املكاتب  ملستخدمي  الوطنية  للنقابة  املقرر 
 2021 شتنبر  15و16  ليومي  التقنيني  واضراب  شتنبر2021  15و16  يومي 

ايت  باشتوكة  »صوبروفيل«  و  فلور«  »روزا  ضيعتي  عامالت  واعتصام 
الفالحية  لأمالك  التابعة  املغرب«  »عطور  شركة  عامالت  ونضاالت  باها 

اخلميسات. بإقليم 

مبكناس للخياطة  »سيكوم«  رشكة 
احتجاجية  وقفة  مبكناس  للخياطة  »سيكوم«  شركة  عمال/ات  خاض 
2021 احتجاجا على إقدام رب الشركة على محاولة تهريب  8 شتنبر  ليلة 
مواد وآالت االنتاج من املعمل إلى جهة أخرى يف سياق مخطط يهدف من 

منهم/ن. التخلص  وراءه 

الباطرون لم يؤدي للعمال/ات  العامالت فان   فحسب تصريحات بعض 
اخلاصة  مستحقاتهن/هم  تأدية  أوقف  شتنبر.كما   8 حدود  إلى  األجور 
يف  احلق  من  يحرمهم/ن  مما  الصحية  والتغطية  االجتماعي  بالضمان 
اثر  على  توفيت  التي  العامالت  إلحــدى  مؤخرا  حدث  كما  االستشفاء 

السرطان.   مبرض  إصابتها 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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املحمدية سابقا-اقلمي  براهمة  كراين  سكان   
عمالة  أمــام  احتجاجية  وقفة  سابقا  كريان«براهمة«  سكان  نظم 
يف  التماطل  على  احتجاجا   2021 شتنبر   14 الثالثاء  يوم  احملمدية  إقليم 
ماليني   4 يقارب  ملا  وأدائهم  الكاريان  هدم  بعد  األرضية  البقع  تسليمهم 

. سنتيم

مما  بوعودها  السلطة  تف  ولم  الكاريان  هدم  على  شهور  مرت  لقد 

اضطروا  وأنهم  وخاصة  للمتضررين  والنفسية  االجتماعية  األزمة  عمق 
أمكنة  الشعبية مع اجليران وبعيدة عن  اغلبها يف األحياء  إلى كراء بيوت 

. عملهم

الكاتب  طرف  من  السكان  عن  ممثلني  استقبال  مت  الوقفة  اثر  وعلى 
أيام.    10 غضون  يف  ملفهم  بحل  وعدهم  الذي  للعمالة  العام 

متر   80( أرضية  ببقع  الساكنة  تعويض  أساس   على  هدمه   مت  الذي 
اسرتني( لكل  مربع 

ميدلت »كرامة«/اقلمي  بلدة  ساكنة 
يوم  احتجاجية  وقفة  ميدلت  اقليم  »كــرامــة«  بلدة  ساكنة  نظمت 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  احمللية  اإلدارة  أمــام   2021 شتنبر   4 السبت 
كالوقفات  نضالية  أشكال  عدة  الساكنة  نظمت  وقد  للشرب.  الصالح  واملاء 
وصم  الالمباالة  بسياسة  تنديدا  البلدة  شوارع  جتوب  التي  املسيرات  و 
فواتير  وارتفاع  ونصف  شهر  من  أكثر  منذ  املاء  انقطاع  بخصوص  اآلذان 

املاء.

ميدلت »برم«/اقلمي  قرية 
اإلقليم  عمالة  نحو  مسيرة  ميدلت  بإقليم  »برم«  قرية  نساء  نظمت 
لساكنة  واملشروعة  العادلة  باملطالب  للمطالبة   2021 شتنبر   13 بتاريخ 
القرية ويف مقدمتها توفير املاء الصالح للشرب ورفع التهميش عن البلدة.

فكيك اتلسينت/اقلمي  ساكنة 
ووقفة  مبسيرة   2021 شتنبر   4 يــوم  تالسينت  بلدة  ساكنة  قامت 
البلدة. دائــرة  أمــام  ليلي  ومبيت  اعتصام  مع  البلدة  وسط  احتجاجية 

ميسور  عمالة  اجتــاه  يف  ــدام  اإلق على  مشيا  مسيرة  تنظيم  قــررت  كما 
عملية  إمتــام  يف  فكيك  إقليم  عمالة  عجز  و  التهميش  على  احتجاجا 

الوطنية. البطائق  إلعداد  املتنقلة   الوحدة 

والبطالة   الفقر  من  املنسي  املغرب  مناطق  كباقي  تالسينت  وتعاني 
املخزنية  والتهميش  اإلقــصــاء  سياسة  نتيجة  االجتماعي  والــبــؤس 
االقتصادية  املشاريع  مستوى  على  اآلن  حتى  الشكلي  االستقالل  منذ 

وغيرها. والتجهيزية  التحتية  والبنيات  االجتماعية  واخلدمات 

تنغري ابقلمي  سنان«  وايت  »تزيك  دوار  ساكنة 
نظمت نساء دوار »تزكي وايت سنان« مسيرة احتجاجية قطعن خاللها 
اثمنة  ارتفاع  على  احتجاجا  تنغير  عمالة  مقر  إلى  األقدام  على  كلم   15
االجتماعية  أوضاعهن  على  تأثير  من  ذلك  يخلفه  وما  العمومي  النقل 

الشرائية.  وقدراتهن 

والكهرابء املاء  ينتظرون  تنغري  مدينة  يف  مواطنون 
اجلهات  تنغير  مبدينة  نغير  إديس  حي  قاطني  من  العشرات  يطالب 
إلى  مشيرين  الكهرماء،  بشبكتي  منازلهم  ربط  يف  باإلسراع  املختصة 
بشبكتي  للربط  تراخيص  من  ميكنهم  أن  يرفض  اجلماعي  املجلس  أن 

عشوائية. بطريقة  السكني  احلي  إحداث  بسبب  الكهرماء 

من  العشرات  فإن  نغير،  إديــس  حي  ساكنة  من  سعدون،  حسن  ووفــق 
سبق  املتضررين  بأن  مفيدا  منازلها،  يف  الكهرماء  غياب  من  تعاني  األسر 
التدخل  أجل  من  املختصة  اجلهات  وباقي  اجلماعي  املجلس  مراسلة  لهم 

وقت. أقرب  يف  بالكهرماء  املنازل  لربط 

 10 منذ  إحداثه  مت  الذكر  سالف  السكني  احلي  أن  سعدون،  وأوضــح 
منح  رفــض  األخيرتني  الواليتني  يف  اجلماعي  املجلس  أن  إال  ســنــوات؛ 
املنازل  أن  بدعوى  والكهرباء  املــاء  بشبكتي  الربط  تراخيص  قاطنيه 
شيدت بدون ترخيص، مبرزا أن الساكنة هي املتضررة من غياب الكهرماء.

تزويدها  واجــبــات  ألداء  مستعدة  الساكنة  نفسه:  املتحدث  ــال  وق
ألسباب  التراخيص  منحهم  يرفض  اجلماعي  املجلس  لكن  بالكهرماء؛ 
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سنة  قبل  ما  اجلماعي  املجلس  يتهم  احلالي  املجلس  مضيفا  قانونية، 
بطريقة  السكني  احلي  هذا  إحداث  يف  املسؤولية  يتحمل  من  بأنه   2011

عشوائية.

السكني  باحلي  القاطنني  من  واحدة  عدي،  نعمية  تقول  جانبها،  من 
ظلمة  يف  نعيش  الزمن،  من  عقد  قرابة  منذ  هنا  نسكن  نحن  الذكر:  سالف 
املنتهية  املجلس  يتحملها  املسؤولية  أن  إلى  مشيرة  الكهرباء،  غياب  بسبب 

احلالي  الوضع  من  غاضبة  الساكنة  أن  موضحة  السابق،  واملجلس  واليته 
املقبلة،  االستحقاقات  يف  بصوتها  اإلدالء  مقابل  بالكهرماء  ربطها  وتطلب 

. ها بتعبير

من  يعتبر  نغير  ــس  إدي السكني  احلــي  أن  ذاتــهــا،   املتحدثة  وأكــدت 
الذي  اإلستراتيجي  موقعه  من  بالرغم  تنغير  مبدينة  املهمشة  األحياء 
أشكال  جميع  تعاني  الساكنة  أن  مضيفة  اخلامس،  محمد  شارع  على  يطل 
يف  خاصة  احمللي  الشأن  تدبير  على  القائمني  طرف  من  والتفقير  التهميش 

املاضية. الثالث  الواليات 

الصحية الخدمة  تردي  عىل  تحتج  »املرس«  ساكنة 
الواقعة  املرس،  الترابية  اجلماعة  تعيش  التوالي،  على  التاسع  لليوم 
محتجون  سماه  ما  نتيجة  شعبية  احتجاجات  وقع  على  بوملان،  بإقليم 
لهم  ــادات  إف وفق  الترابية،  اجلماعة  بهذه  الصحية”  ــاع  األوض ”تــردي 

إثر تعرض شابني حلادثة  ذاتها،  املصادر  وتأتي هذه االحتجاجات، حسب 
تلقي  من  يتمكنا  لم  باملرس  الصحي  املركز  إلى  نقلهما  وبعد  خطيرة،  سير 
سيارة  عبر  نقلهما  املسؤولني  ورفض  الطبيبة،  لغياب  األولية  العالجات 

ببوملان. استشفائي  مركز  أقرب  نحو  إسعاف 

عن  ممثلني  بصفتنا  راسلنا  باملرس،  جمعوي  فاعل  والشيخ،  احلسني 
الستفساره  للصحة،  اإلقليمي  املندوب  أشهر  ثالثة  قبل  املدني  املجتمع 
ودار  الثاني  املستوى  الصحي  املركز  إلــى  تشير  الفتة  سحب  سبب  عن 
لم  لكننا  فقط،  األول  املستوى  الصحي  للمركز  بأخرى  وتعويضها  الوالدة، 
نتلق أي جواب منه، ما جعلنا نطرح أكثر من سؤال عن سبب هذا التراجع 

باملرس. الصحي  املركز  عرفه  الذي  اخلطير 

الصحية،  األوضاع  على  احملتجني  وأحد  املرس  من  شاب  لغشيم،  محمد 
أشهر  قبل  اجلماعي  واملجلس  السلطة  ــوة  دع معا  عاينا  بـــدوره:  قــال 
للحصول  املــرس،  جلماعة  عادية  دورة  إلى  للصحة  اإلقليمي  للمندوب 
الصحي،  املركز  عرفها  التي  اخلطيرة  التراجعات  بخصوص  أجوبة  على 
تتمكن  لم  الساكنة  أن  إلى  مشيرا  الطريقة،  بتلك  الطبيبة  سحب  وسبب 
والسلطة،  اجلماعي  املجلس  طريق  عن  حتى  أجوبة  على  احلصول  من 

تعبيره. وفق 

كل  إرجــاع  حني  إلى  مستمر  املرس  ساكنة  نضال  أن  لغشيم،   أكد  كما 
منازلها  إلى  تعود  لن  الساكنة  مضيفا:  سنوات،  قبل  احملققة  املكتسبات 
باملركز  األمومة  دار  تشغيل  وإعــادة  الرئيسية  الطبيبة  عودة  حني  إلى 

املرس. الصحي 

الهتميش دوامة  يف  يتخبط  بزتارين  دوار 
تزارين،  الترابية  للجماعة  التابع  تيمارغني  دوار  ساكنة  تطالب 
ميتد  طرقي  مقطع  بتعبيد  بالتعجيل  املختصة  اجلهات  زاكورة،  بإقليم 
ودوار   108 رقــم  اجلهوية  الطريق  بني  يربط  كيلومترا،   26 طــول  على 
واملؤسسة  واملسجد  األولــي  للتعليم  روض  من  بالقرب  مــرورا  تيمارغني 

االبتدائية. التعليمية 

تعبيد  عدم  بسبب  كبيرة  معاناة  الذكر  سالف  الدوار  ساكنة  وتعيش 
يف  تسبب  التي  باألدوية  قناطر  وغياب  الدوار  بوسط  املار  الطرقي  املقطع 
من  املنطقة  تسجلها  التي  املطرية  التساقطات  أثناء  الساكنة  حركة  شل 

احمللية. للساكنة  متطابقة  تصريحات  وفق  آخر،  إلى  حني 

واقع   .. صالح  بن  الفقيه  إقلمي  يف  يومية  مشاهد 
هش ووعود موؤودة

البؤس  ويتجلى  الهشاشة  مظاهر  تتعدد  صالح  بن  الفقيه  إقليم  يف 
عن  التحتية  البنى  رداءة  تتكلم  ومثلما  يومية،  مشاهد  يف  والــيــأس 
احمللي،  الشأن  تدبير  إليها  املوكول  اجلماعية  املجالس  بعض  تعثرات 
السياسية،  التنظيمات  لبعض  الوردية  الوعود  بتبخر  الساكنة  آالم  تبوح 
شروط  وانتفاء  للفرد،  دستوريا  املكفولة  احلقوق  تالشي  يف  يتسبب  ما 

احلقة. العيش 

املاليني  مئات  ضخ  يتم  حيث  احلضرية،  واملراكز  القرى  هذه  معظم  يف 
القاسي  الزمن  آثار  املرء  الدولة، يلحظ  السنتيمات سنويا من ميزانية  من 
على وجوه األهالي، ويشتم رائحة اإلقصاء والتهميش يف الطرق واملسالك 
التنموية،  املشاريع  تعثر  يف  اجلماعية  املجالس  فشل  يلمس  كما  املتربة، 
طواه  اآلخر  والبعض  يكتمل  ولم  لسنوات  بعضها  الساكنة  انتظرت  التي 

النسيان.
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حدوث  العاملية  الصحة  منظمة  تخىش  كوروان.  فريوس 

العام أورواب بحلول هناية  الوفيات يف  املزيد من 
وتشعر  أوروبا  يف  التطعيم  يف  تباطًؤا  العاملية  الصحة  منظمة  تالحظ 

الوضع.  إزاء عواقب مثل هذا  بالقلق 

وتيرة  تسريع  إلى  األوروبية  الدول  املتحدة  األمم  منظمة  تدعو  كما 

بحلول  الوفيات  من  املزيد  إحصاء  إلــى  االضــطــرار  خطر  مع  التطعيم 
2021. أكد مؤخًرا مدير منظمة الصحة العاملية يف أوروبا ، هانز  دجنبر 
 ،  11٪ بنسبة  املنطقة  يف  الوفيات  عدد  ارتفع   ، املاضي  األسبوع  »يف  كلوج 
األول  بحلول  أوروبا  يف  وفاة  حالة   236000 يتوقع  به  موثوق  توقع  مع 
يف  الوباء  عن  بالفعل  ناجمة  وفاة  حالة  مليون   1.3 إلى  إضافة  دجنبر،  من 

.،« القدمية  القارة 

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

أسبوعني. مدار  على  اإلصابة  حاالت 

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

عشرة.

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

.« ، آسيا الوسطى 

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

جيدة  وليست  الفائدة  عدمية  إنها  ــة.  األزم هذه  يف  االستقرار  حتقيق 
ألحد.

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

الوطنية«. التحصني  خلطط  مستهدفة  كمجموعة  باملدرسة 

الياابن  لقاح يف  1.63 مليون  : تعليق   19 كوفيد 

امللحة  الرضورة  من  تحذر  العاملية  الصحة  منظمة   ،

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

الرسمية. األرقام 

 ، بسبب شذوذ  موديرنا  لقاح  مليون   1.63 تعليق  تم   ، اليابان  في 

الصحية  للتدابير  امتداد  وهو 

من  جرعة  مليون   1.63 استخدام  تعليق  اخلميس  اليابان  أعلنت   
فيروس  ضــد   Moderna األمريكية  احليوية  التكنولوجيا  لــقــاح 
موزعة  دفعات  ثالث  على  شوائب  وجود  عن  تقارير  بعد   ،  Covid-19
تستورد  التي   ، تاكيدا  اليابانية  ــة  األدوي مجموعة  وقالت  البالد.  يف 

إنها تلقت »تقارير من عدة مراكز  ، يف بيان  اليابان  وتوزع لقاح موديرنا يف 
من  مختومة  لقاح  أنابيب  يف  أجنبية  جثث  على  بالعثور  تفيد  تطعيم 

محددة«. دفعات 

عاجل«  »حتقيق  إجراء  موديرنا  شركة  من  اليابانية  املجموعة  طلبت 
للرد  الفور  التكنولوجيا احليوية األمريكية متاحة على  لم تكن  األمر.  يف 
طبيعة  عن  تفاصيل  تقدمي  دون   ،  '' تاكيدا   `` وقالت  املعلومات.  هذه  على 
صحية  مخاطر  أي  عن  تقارير  أي  بعد  تتلق  لم  إنها   ، املكتشفة  الشوائب 

        تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
اليابانية  الصحة  وزارة  قالت   ، جهتها  من  املتأثرة.  باجلرعات  مرتبطة 
برنامج  انقطاع  لتجنب  بديلة  جرعات  لتوزيع  تاكيدا  مع  ستتعاون  إنها 

بطيئة. بداية  بعد   ، أشهر  عدة  منذ  املتسارع   ، الوطني  التحصني 

الطوارئ خيام  سيدني  مستشفيات  نصبت   ، أستراليا  يف 

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

املرضى. عالج  يف  التأخير«  »تقليل  أجل  من  للطوارئ 

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

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

وأقل«. أقل  نتائج  سيعطي   2019 دجنبر  قبل 

بحسب   ، أهشر  ستة  بعد  الحماية  تنخفض  اللقاحات: 

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

االستدعاء. حمالت  لصالح 

األدويــة  شركة  وقالت  اللقاح  حماية  يعزز  الداعم  أن   J&J يقول 
 Covid-19 جونسون آند جونسون يوم األربعاء إن جرعة ثانية من لقاح

والوحيدة حتى اآلن -.  - التي مينحها احلقنة األولى  املناعة  عززت 

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

األولى. اجلرعة  من  أسابيع 

إفريقيا  الثالثة يف  املوجة  : قرب هناية ذروة   19 كوفيد 

العاملية الصحة  ملنظمة  وفًقا   ،
الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املدير   ، مويتي  ماتشيديسو  الدكتور  قال 
املوجة  أن  »يبدو  افتراضي:  صحفي  مؤمتر  خــالل   ، ألفريقيا  العاملية 
احلاالت  ولكن  استقرت  قد  إفريقيا  يف   Covid-19 إصابات  من  الثالثة 
 248000 من  يقرب  ما  عن  اإلبــالغ  مت  حيث   ، للغاية  مرتفعة  تزال  ال 

الكونغو. املاضي«. من برازافيل يف  حالة يف األسبوع 

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

اللقاحات«. على  احلصول 

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

191.000 أفريقي لأسف«. Covid-19 وتويف 

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

.COVAX آلية  املشاركة من خالل 

وقالت: »على مدى شهور ، خططنا مع السلطات الوطنية لإلسراع بنشر 
قد  القارة  يف  االنتشار  فإن   ، ذلك  ومع  املخزونات«.  توفر  مبجرد  اللقاح 
واملشتريات. التوريد  قضايا  بسبب  خاصة   ، العالم  أنحاء  معظم  عن  تأخر 

مليار   4.6 من  أكثر  إعطاء  مت   ، غشت2021   24 الثالثاء  من  اعتباًرا 

وال  الغنية.  البلدان  يف  معظمها   ، العالم  أنحاء  جميع  يف  اللقاح  من  جرعة 
يف  الناس  من   10٪ تطعيم  يتم  أن  يف  أمل  »لديها  املتحدة  األمم  وكالة  تزال 

سبتمبر«. نهاية  بحلول  إفريقيا 

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

الهدف. هذا  لتحقيق  مطلوبة  ستكون  إضافية 

»أود أن أشكر احلكومات التي شاركت يف اجلرعات مع الدول األفريقية. 
تقاسم  يف  االســتــمــرار  ــى  إل مــخــزون  لديها  الــتــي  الــبــلــدان  أدعـــو  لــذلــك 
لـ  تعرًضا  األكثر  األشخاص  حماية  ميكننا   ، الدولي  بالتضامن   - اجلرعات 

Covid-19 يف جميع البلدان ».

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

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

الوباء. بداية  منذ 

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

الكامل
 -19 وباء كوفيد  إن موجة  الثالثاء )31 غشت(  الصحة يوم  وزارة  قالت 

الذروة منتصف غشت. املغرب بعد بلوغ  يف طور تنازلي كامل يف 

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

الوباء. الشهري )30-17 أغسطس( عن حالة  نصف 

تتميز  أخرى  مرحلة   ، مهدها  يف  تزال  ال  التي   ، احلالية  املرحلة  ستتبع 
خالل  اململكة  وشــهــدت  والــوفــيــات.  احلــرجــة  احلـــاالت  عــدد  بانخفاض 
العدد  من  بالفيروس  اإلصابة  حــاالت  يف  تراجعا  املاضيني  األسبوعني 
42424 يف نهاية الشهر  63174 يف منتصف أغسطس إلى  األسبوعي البالغ 

.17.6٪ نسبته  بانخفاض   ، اجلاري 

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

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

، فيما سجلت جهة فاس مكناس أدنى نسبة )9٪(. .  )31٪(

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

.25٪ بنسبة  فعلي 

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

645 األسبوع املاضي. وفاة إلى 

بلغ  طفيفا  ارتفاعا  سجل  الشديدة  احلــاالت  عدد  إن  بلفقيه  وقــال 
أن  موضحا   ، االثنني  يوم  حالة   2537 مقابل  أسبوعني  قبل  حالة   2389

الوقت احلالي. الصحي يف  النظام  الضغط على  الزيادة توضح  هذه 

والثانية  األولى  اجلرعتني   ، حقنة  مليون   33 جتاوز  املغرب  إن  وقال 
لفائدة   19  - كوفيد  ضد  التطعيم  يف  التوسع  أيضا  مستذكرا   ، مجتمعتني 

عاما.  12-17 العمرية  الفئة 

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

أنها  على  املصنفة  للبلدان  األمريكية  القائمة  إلــى  املــغــرب  ينضم 
»عالية   Covid-19 بـ  املتعلقة  السفر  مخاطر  تكون  حيث   »4 »املستوى 

جًدا«.

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

األمراض. على  السيطرة  مراكز  ملعايير  وفًقا   ، املاضية 

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

املركز. ينصح  كما   ، بالكامل  الشخص  حتصني  أواًل  فيجب 

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

.»COVID-19 من  مختلفة  أنواع  وانتشار  اإلصابة  خلطر  يتعرضون 

أنه  على  مصنف  بلد  من  القادمني  األشخاص  جميع  على  يتعني   ، لذلك 
مستوى 4 ، مثل حالة املغرب ، سواء مت تطعيمهم أم ال مبا يف ذلك املواطنني 

 72 قبل  سلبية   COVID-19 اختبار  نتيجة  على  احلصول   ، األمريكيني 
الثالثة  األشهر  خالل   COVID-19 مغفرة  توثيق  أو  السفر  من  ساعة 

املتحدة. الواليات  إلى  السفر  قبل  املاضية 

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

و   Moderna و  Covishield و   Janssen و  BioNTech
.)Sinovac

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

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

املتحدة. الواليات  إلى  العودة  قبل  مطلوب  إلزامي  اختبار   -

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

بدون  أيــام   10 أو  سلبي  باختبار  رحلة  بعد   7 لـ  الذاتي  االحــتــواء   -
اختبار.

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

الطائرة. إلى  الصعود  72 ساعة عند  يقل عن 

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
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الهنج  مناضيل/ات  ضد  املخزنية  القمعية  الحملة   –  1

الدميقراطي.

ملناضلي/ وحصار  واعتقاالت  قمع  حملة  املخزنية  القمع  أجهزة  شنت 
ملوقف  امليدانية  الدعاية  من  ملنعهم/ن  مدن   عدة  يف  الدميقراطي  النهج  ات 
يف  حقه  من  احلزب  حرمان  جانب  إلى  املخزنية  لالنتخابات  املقاطع  احلزب 

اإلعالم العمومي لشرح موقفه.

وهكذا مت : 

  - احتجاز كل من الرفيقة بناهو زهرة والرفاق عاوطوف احلسني وواكدير 
 4 السبت  يوم  وذلك  ساعات  ثالث  عن  يزيد  ملا  الرحيم  عبد  واموش  مولود 
والصدريات  امليكافون  انتزاع  امحريش«   « األسبوعي  بالسوق   2021 شتنبر 

واعالم النهج ومنشوراته   واقتيادهم بطريقة وحشية .

  - وبطنجة تعرض مناضلوا/ت النهج للمضايقات واالعتداءات من طرف 
يف  للمقاطعة  للدعوة  حملتهم  أثناء  البلطجية  وبعض  واعوانها  السلطة 

أحياء بني مكادة وذلك يوم 3 شتنبر 2021.

يوم  الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مناضالت  محاصرة  متت  وببرشيد    -
القوات  عناصر  احد  طرف  من  الرفاق  احد  هاتف  ومصادرة   2021 شتنبر   6
الهاتف  إرجاع  والباشا مت  النهج  الذي مت بني مناضلي  اللقاء  العمومية وبعد 

بعدما مت حذف صور احلملة.

والطيب  عقاوي  عزيز   : وهم  بخنيفرة  النهج  مناضلي  اعتقال  مت  كما   -
من   2021 شتنبر   6 يوم  افريد  وسعيد  فالت  وياسني  زندور  ومحمد  بنشاد 

طرف قائد املقاطعة الثانية وحجز مواد احلملة  ليطلق سراحهم الحقا.

- وباشتوكة ايت باها مت محاصرة مناضلي النهج باملقر احمللي وذلك يوم 6 
2021 وتعنيف الرفيق حسن لعميمي. شتنبر 

حيطان  و  العسري،  زكرياء  الرفاق  من  كل  اعتقال  مت  الرباط  ويف    -
الرفيق  بالعكاري، كما مت تعنيف  الرابعة  امللحقة  إلى  والعيساوي ومت نقلهم 
بالرباط  الدميقراطي  للنهج  احمللي  الكاتب  والرفيق  احلميد  عبد  أمــني 
احلمداوي والرفيق احلسني لعنايت ومصادرة هاتفه، كما مت حجز الالفتات 

وأعالم النهج الدميقراطي.    

طرف  من  عنيف  لتدخل  النهج  ومناضالت  مناضلوا  تعرض  وبالبيضاء،   -
الالفتات  متزيق  مت  حيت  السلطان«  درب   « مبنطقة  القمعية  األجــهــزة 
واملشاركات  املشاركني  تعنيف  مع  بالقوة  املركزية  الالفتة  وحجز  الصغيرة 
براهمة  مصطفى  الرفيق  الدميقراطي  للنهج  الوطني  الكاتب  ضمنهم   من 

والرفاق محجوب و وزريزاق ومطيع.

امللكي لالستماع  الدرك  الرفيق »حيدا« من طرف  استدعاء  وبهوارة مت   -
والتنمية  العدالة  حزب  على  محسوب  شخص  من  شكاية  على  بناءا  إليه 

بتهمة التهجم عليه يف محله. 

-   وباحملمدية مت الهجوم على الرفاق  شفيق باحماد ، مالزم لكبير،ياسني 
زوهير ، وفقير علي وإسقاط الرفيق مالزم الكبير أرضا ومحاصرة الرفيقتني 
زهور أزالف وعزيزة ملكاني وذلك أثناء قيامهم بحملة املقاطعة يوم 5 شتنبر.

لحقوق  املغربية  ابلجمعية  مسؤولتني  منع   -  2

املغرب  خارج  حقويق  لقاء  حضور  من  اإلنسان 

رفض  على  والــربــاط  بنصالح  الفقيه  من  كل  عمالتي  سلطات  أقدمت 
نائبة  واهلي  نعيمة  املناضلة  من  لكل  الوطني  التراب  مبغادرة  اإلذن  تسليم 
رياضي عضوة  واملناضلة خديجة  اإلنسان،  املغربية حلقوق  رئيس اجلمعية 
للنهج  النسائي  للقطاع  الوطنية  اللجنة  وعضوة  للجمعية،  املركزي  املكتب 
بتركيا،  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعني  تشاوري  لقاء  حلضور  الدميقراطي  
بدعوة من مركز اخلليج حلقوق اإلنسان، ينعقد يف الفترة املمتدة بني 15 و18 
الوثائق  202 رغم تقدميهن مللف طلب االذن بالسفر يتضمن جميع  شتنبر 

املطلوبة.

كلممي احداث  معتقلو   -  3

بتهم  شخص   39 اعتقال  كليميم،  يف   اندلعت  التي  األحـــداث  خلفت 
مختلفة منها اجلنائية ومنها اجلنحية.

أمس  يوم  معتقال   25 تقدمي  مت  أنه  املعتقلني  عن  الدفاع  هيئة  وأفــادت 
اإلثنني 13 شتنبر اجلاري، ستة منهم متابعني بتهم جنائية، هي إضرام النار،  
وقطع الطريق من خالل وضع متاريس فيها، وإهانة موظفني عموميني أثناء 

قيامهم بعملهم، والتجمهر املسلح والغير املسلح.

وإهانة  متاريس  وضــع  هي  جنحية،  بتهم  أخــرا  شخصا   17 توبع  فيما 
موظفني عموميني والتجمهر.

املكلف باألحداث لدى محكمة  ومتت إحالة ملف حدثتني على املستشار 
االحتفاظ  مت  فيما  سراح  حالة  يف  شخصني  متابعة  تقرر  كما  االستئناف. 
أخرا  معتقال   14 اليوم  وسيمثل  بويزاكارن.  سجن  على  وإحالتهم  بالبقية 
على أنظار وكيل امللك مبحكمة كلميم، ومن املرتقب أن يصدر قرار يف شأنهم 

يف الساعات القادمة.

ومن أخر املستجدات اطالق سراح كل من بيغريسن خليفة واشكني يوسف 
بوبكر  اشكوك  امللف.ومتابعة  حفظ  مع  محمد  وشكوكي  محمد  واصــاف 

ويونس مسعودي يف حالة سراح مؤقت.

وجالل  اهروش  وجمال  حمزة  بوحريكة  مست  جديدة  اعتقاالت  ومتت 
بوشعاب.

التعاقد علهيم  فرض  الذين  األساتذة   -  4

 2021 و23 شتنبر   16 33 من األساتذة واالستاذات يومي  ستتم محاكمة  
التنسيقية  بها  قامت  التي  النضاالت  خلفية  على  احملاكمة  هــذه  .وتتم 
السابق  الدراسي  املوسم  خالل  التعاقد  عليهم  املفروض  لأساتذة  الوطنية 
العمومية وإلغاء  الوظيفة  الرباط للمطالبة باإلدماج يف  وخاصة بالعاصمة 

التعاقد والتي عرفت اعتقال 33 منهم يتابعون يف حالة سراح. 

وتخوض التنسيقية يف عدة جهات اشكال نضالية واحتجاجية ضد هذه 
احملاكمة الصورية عبر انزاالت جهوية كما هو الشأن بالنسبة جلهة الشرق  

أمام االكادمية. 


