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الطبقة العاملة : ‘‘ امُلَغّيُب األكرب يف تقرير
المنوذج التمنوي الجديد’’

من أراد أن يصنف التوجه العام للتقرير 
جلنة  رئيس  بنموسى  شكيب  وضعه  الذي 
»النموذج التنموي« ،ما عليه إال أن يدقق يف 
مفاهيمه و مفاتيحه املستعملة يف ديباجة 
النص الذي يعتبر وثيقة رأسمالية تعكس 

مصالح البرجوازية و الباطرونا.

فالقارئ للنص لن يعثر أبدا على عبارة« 
طبقة عاملة« أو »يد عاملة« ،لكنه استعمل 
ظهرت  حني  يف  فقط.  مرتني  كلمة«عمال« 
عبارة« مال و أعمال« 38 مرة، و بانت كلمة 
»رأسمال« 27 مرة و ظهرت كلمة »تنافسية« 

18 مرة، و كلمة »األعمال« وحدها 14 مرة.

للعمال/ املــقــصــود  التجاهل  هــذا  إن 
وتستنزف  عملها  قــوة  تبيع  كطبقة   ، ات 
فائض  لتنمية  الذهنية  و  البدنية  ملكتيها 
صدفة.  ،ليس  الرأسمال  لصالح  القيمة 
أن  يدركون  التقرير  كتاب  أو  كاتب  إن  بل 
أو  حيز  يف  العاملة  الطبقة  عن  احلديث 
إثارة  و  احلديث  يعني  النص،  داخل  فقرة 
واملكتسبات  املستحقة  الشغلية  احلقوق 
مدونة  يف  عليها  املــنــصــوص  ــرى  األخـ ،أو 
الشغل التي تتجاهلها الباطرونا رغم كثرة 
البرجوازية.  و  عالتها وانحيازها للرأسمال 
وكذلك احلديث عن العمال أو اليد العاملة 
أو  يليه وضع تصور خطة  أن  كطبقة يجب 
برنامج للتسجيل و التصريح لدى الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي ، و يعني كذلك 
وواضح  محدد  زمني  بسقف  مخطط  وضع 

االجتماعية  التغطيات  مــن  لالستفادة 
عن  التعويض   - التقاعد   - )التطبيب 
حتى  خطة   وضع  الشغل....(،وكذا  فقدان 
ال يبقى أي عامل أو مستخدم يشتغل بدون 
عقد عمل يضمن له االستقرار يف الشغل. 

النواقص كانت مقصودة من طرف  هذه 

واضعي التقرير اخلاص بهذا النموذج الذي 
أرادوا  ألنهم  تصفويا،  إال  وصفه  ميكن  ال 
توفير األرضية ملزيد من االستغالل يف إطار 
»ليونة الشغل« التي تسعى إليها الباطرونا 

جاهدة إلدامة أرباحها دون أي عائق..

مضمونه  و  مجمله  يف  التقرير  كان  وإذ 
الكمبرادورية  البرجوازية  مصالح  يعكس 
ــرس االســـتـــبـــداد و االحــتــكــار  ــك ــو ي ــه ،ف
حق  حساب  على  السياسي  و  االقتصادي 
وهو   ، الــكــرمي  العيش  يف  املغربي  الشعب 
الطبقة  تطلعات  على  حجر  نظام  كذلك 
وطموحاتها  الــكــادحــني  وعــمــوم  العاملة 
واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية 
فال النظام احلالي و مؤسساته الدستورية 
،قادر على اإلجابة  والتمثيلية واحلكومية 
املستغلني  و  املفقرين  طبقة  انتظارات  عن 
النقابي  النضال  ســوى  أمامها  بديل  ،وال 
املنظم و االنخراط يف بناء حزبها املستقل 
وبشكل آني و مستعجل إلحباط مخططات 
سياسة  وإفشال  السائدة  الطبقية  الكتلة 
النظام  يحول  التي  واالنتظارية  ــام  األوه

املخزني زرعها وسط الطبقات الشعبية.



2صوت العامل والكادحني 
العدد : 34   

 اجلمعة  4  يونيو  2021 

بتازة الحرضي  للنقل  »فوغال«  رشكة 
العاملني  طرف  من  الشركة  باب  أمام  املفتوح  االعتصام  من  يوما   60 بعد 
املكتب  وبدعم من طرف  الشركة̜  إدارة  العمل من طرف  املطرودين تعسفا من 
الدميقراطية  الكونفدرالية  لــواء  حتت  املنضوي  احمللي  واالحتــاد  النقابي 

وصحافة  معطلني  من  أخرى  وفعاليات  بتازة  االجتماعية  واجلبهة  للشغل 
ومواطنني اضطرت إدارة الشركة إلى االستجابة لعودتهما إلى العمل.

وقد اصدر املكتب النقابي بيانا يف املوضوع مؤرخ يف 27 ماي 2021 هنأ فيه 
العاملني على عودتهما إلى العمل̜ وشكر كل من ساندهما يف معركتهما̜ مجددا 

عزمه على مواصلة النضال من اجل امللف املطلبي.

ونشير إلى أن من بني امللفات العالقة ملف الرفيق كرمي حاجي الكاتب العام 
للمكتب النقابي للعمال الذي مت طرده من العمل بشكل تعسفي بسبب نشاطه 
سكرتارية  وعضو  الدميقراطي  النهج  يف  كمناضل  السياسي  وأيضا  النقابي 

قطاعه العمالي.

بوجدة حسن«  »موحا  رشكة 
األحكام  تنفيذ  ترفض  بوجدة  حسن«  »موحا  وشركة  سنتني  أزيد  منذ 
بتعويض  بوجدة  االستئناف  محكمة  طرف  من  ضدها  الصادرة  القضائية 
األخرى  حقوقهم  من  مجموعة  وعن  طرفها  من  تعسفا  املطرودين  العمال 
عملية  إلفشال  محجوزات  إخفاء  إلى  عمدت  هذا  من  واألكثر  املشروعة. 
املسؤول  لتقدمي  لقرارات  العامة  النيابة  إصدار  احلجز.ورغم  مسطرة  تنفيذ 
املتعني مما  الساعة اجناز  لم تستطع حلد  املعنية  أن اجلهات  إال  الشركة  عن 
يطرح أكثر من عالمة استفهام حول أسباب ذلك.وهذا ما دفع باملكتب النقابي 
إلى كل من  للشغل ببعث مراسلة  املغربي  لواء االحتاد  املنضوي حتت  للعمال 
وتيرة  تسريع  فيها  يلتمس  احملكمة  ورئيس  للملك  العام  والوكيل  العدل  وزير 
األحكام  مبوجب  املكتسبة  حقوقهم  املعنيني  العمال  لتمكني  امللف  متابعة 

القضائية.

البيضاء ابلدار  لالحذية  »مورسكو«  رشكة 
األزمة  بدعوى   2021 يناير   18 بتاريخ  العمل  »مورسكو«  شركة  أوقفت 
أية  بدون  الشارع  يف  أنفسهم/هن  العمال/ات  يجد  عنها.  املترتبة  واخلسائر 
مع  الشركة  إدارة  وقعت  احتجاجية  وقفات  عدة  وبعد  حقوق.  أو  تعويضات 
مكتبهم النقابي املنضوي حتت لواء االحتاد املغربي للشغل بروتوكوال يقضي 
ماي   2 يوم  العمل  واستئناف  ابريل  شهر  عن  كتعويض  درهم   1800 مبنحهم 
عندما  صدموا  أنهم/هن  إال  خيرا.  بذلك  العمال/ات  استبشر  2021.وقــد 
وقفة  تنظيم  إلى  املذكور.فاضطروا/ن  التاريخ  يف  مغلقا  املصنع  باب  وجدوا 
باالتفاق  الشركة  التزام  عدم  من  سخطهم/هن  عن  فيها  عبروا  احتجاجية 
العاجل من  التدخل  إلى  املعنية من سلطات محلية وشغلية  مطالبني اجلهات 

اجل إنصافهم/هن.

عامالت النظافة والطبخ ابملؤسسات التعلميية بخنيفرة
إطار  التعليمية يف  باملؤسسات  والطبخ  النظافة  نقابة عامالت  مت تأسيس 
 2021 ماي   30 األحد  يوم  الدميقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية  اجلامعة 

مبقر احلزب االشتراكي املوحد بخنيفرة.

بضرورة  اقتناعهن  بعد  الهامة  اخلطوة  هذه  على  العامالت  أقدمت  وقد 
كرامتهن  عن  والدفاع  حقوقهن  انتزاع  اجل  من  للنضال  النقابي  التنظيم 

مظاهر  من  ــذي  وال  ; له  يتعرضن  الــذي  املكثف  االستغالل  بسبب  املــهــدورة 
تشغيلهن ملدة طويلة باجرة هزيلة  ال تتجاوز 800 درهم يف ظل شروط عمل 
قاسية ومعامالت سيئة تعكس التوحش الرأسمالي للشركة الوسيطة وتواطؤ 
على  الشركة  إرغام  يف  مسؤوليتها  حتمل  وعدم  للتعليم  اإلقليمية  املندوبية 

احترام وتطبيق دفتر التحمالت.

إقلمي  ابلعيون  لالمسنت  هولسمي«  رشكة«الفارج  *متقاعدو 
وجدة وبويسالن مكناس.

نظم متقاعدو شركة«الفارج هولسيم« وقفتني احتجاجيتني أمام معملي 
الشركة  بكل من العيون بإقليم وجدة بتاريخ 27 ماي 2021 وويسالن بإقليم 
مكناس للمطالبة بتنفيذ قرار قضائي لصاحلهم بشان التغطية الصحية.وقد 
اجلهات  مطالبني  التنفيذ  يف  املماطلة  من  استياءهم  على  خاللهما  من  عبروا 
املسؤولة بالتدخل الفوري التخاذ اإلجراءات الضرورية إلجبار الشركة على 

تنفيذ القرار القضائي.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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*رشكة الوطنية للتحليل الكهرابيئ والبرتوكمياوايت ابملحمدية

بيانا  والبتروكيماويات  الكهربائي  للتحليل  الوطنية  الشركة  أصدرت 
2021 تخبر فيه بوفاة »شخصني«، حسب تعبيرها  31 ماي  صحفيا بتاريخ 
على   2021 ماي   31 بتاريخ  للمناولة،  شركة  يف  يشتغالن  عاملني،  وليس 
من  سابقا  مفرغ  خزان  يف  حادث  وقوع  نتيجة  دقيقة  و15  الثالثة  الساعة 
من  للشركة  الصناعي  للمجمع  السنوي  التوقف  فترة  يف  الكلوريدريك 

الصيانة. اجل 

احلادث  وقع  وكيف  املتوفيني  العاملني  اسمي  ذكر  البيان  حتاشى  وقد 
لم  فارغ.كما  خزان  يف  أي  حدوثه  مكان  بذكر  مكتفيا  احلقيقية  وأسبابه 

املشغلة. الشركة  اسم  يذكر 

احلادث  سبب  أن  إلى  أشارت  قد  الكترونية  إعالم  وسائل  فان  ولإلشارة 
ثالث  عامل  إصابة  إلى  باإلضافة  الصيانة،  موضوع  اخلزان  يف  انفجار  هو 

املستشفى. إلى  إثرها  على  نقل  خطيرة  إصابة 

للتحليل  الوطنية  الشركة  أو  املناولة  شركة  ســواء  الشركتني  كال  إن 
ووفاة  احلادث  وقوع  يف  املسؤولية  تتحمالن  والبتروكيماويات  الكهربائي 
وحتديد  للحادث  احلقيقية  األســبــاب  عن  الكشف  العاملني.وعليهما 
والقضائية  والشغلية  احمللية  املعنية  السلطات  أن  ذلك.كما  يف  املسؤوليات 
يجب عليها أن تقوم مبا ميليه عليها القانون يف مثل هذه احلوادث حتى ال 

املصاب. والعمل  املتوفيني  العاملني  أسرتي  حقوق  تضيع 

مستخدمات مؤسسة الرعاية االجمتاعية دار الطالبة 
بلفاع إقلمي اشتوكة ايت ابها.

مؤسسة  مستخدمات  بها  قامت  التي  النضالية  األشكال  من  سلسة  بعد 
احلمراء  الشارة  وحمل  احتجاجية  وقفات  من  بلفاع  الصحية  الرعاية 
الربيعية  العطلة  طيلة  العمل  عن  ــراب  وإض والنصف  الشهر  يقارب  ملا 
عدم  شهرا.وأمام   13 ملدة  املتوقفة  املالية  مستحقاتهن  بصرف  للمطالبة 
إضراب  يف  الدخول  قررن  والعادل  البسيط  مطلبهن  مع  املسؤولني  جتاوب 

. العمل  مفتوح عن 

إلى غاية حتقيق مطلبهن بعد انتهاء االمتحانات اجلهوية يوم األربعاء 
السياق  هذا  معه.ويف  باملوازاة  احتجاجية  وقفات  وتنظيم   2021 يونيو   2
والرأي  واحلقوقية  النقابية  اإلطارات  كل  إلى  نداءا  املستخدمات  وجهت 

لهن.      بيان  خالل  من  النضالية  معاركهن  يف  مساندتهن  إلى  العام 

      

مهنيو النقل الطريق ينتظرون فتح »أوالد زاين«
إغالق  استمرار  رفضهم  عن  باملغرب  الطرقي  النقل  قطاع  مهنيو  عبر 
السماح حملطات أخرى باالشتغال. باململكة، يف مقابل  أكبر محطة طرقية 

ولفت املهنيون أنفسهم خالل لقاء بالدار البيضاء إلى أن استمرار إغالق 
به. العاملني  معاناة  ويعمق  بالقطاع  يضر  الطرقية  زيان  أوالد  محطة 

للنقابة  الوطني  الكاتب  الرحماني،  جياللي  الصدد  هذا  يف  وأوضــح 
أوضاع  تأزمي  يف  ساهم  الطرقية  احملطة  هذه  إغالق  أن  للنقل،  الوطنية 
من  الركاب  حمل  من  ممنوعني  صــاروا  بعدما  وضعيتهم،  وعقد  املهنيني 

املرفق. داخل هذا 

يطالبون  “ال  املهنيني  أن  على  املذكورة،   للنقابة  الوطني  الكاتب  وشدد 
التي  األزمة  من  وإنقاذهم  زيان  أوالد  الطرقية  احملطة  بفتح  سوى  بشيء 

املدة”. هذه  طوال  فيها  يتخبطون  ظلوا 

أرابب وعمال وعامالت املقاهي يحتجون ببين مالل
نظم العشرات من أرباب املقاهي واملطاعم ببني مالل، وقفة احتجاجية 
بــإجــراءات  إرفــاقــه  دون  املــزريــة،  بوضعيتهم  تنديدا  املسيرة،  بساحة 

القطاع. على  تأثيراته  من  تخفف  اجتماعية 

وحملوا  الوضعية،  هذه  تستنكر  شعارات  الوقفة  يف  املشاركون  ورفع 
الهشة. لوضعيتعهم  نظرا  صمت  يف  “يعانون  أنه  إلى  تشير  يافطة 

ألرباب  الوطنية  للجمعية  اإلقليمي  الكاتب  إدبرامي،  إبراهيم  وحسب 
الكتابة  لنداء  تلبية  جاءت  الوقفة  هذه  فإن  باملغرب،  واملطاعم  املقاهي 

بني  فرع  باملغرب-  واملطاعم  املقاهي  ألرباب  الوطنية  للجمعية  اإلقليمية 
حق  يف  احلكومة  أصدرتها  التي  العشوائية،  القرارات  من  عدد  جراء  مالل، 
واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  مراعاة  دون  واألجراء  واملهنيني  القطاع 

الفئة. لهذه 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني



4صوت العامل والكادحني 
العدد : 34   

 اجلمعة  4  يونيو  2021 

األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية

دوار معزوز أبهل الغالم ابلربنويص
عملت املافيا بعد أن أتت على األخضر واليابس من األراضي املعدة لبناء

األراضي  من  املزارعني  والعمال  الصغار  الفالحني  تشريد  إلى  اإلقامات 
أن أصبح وكالؤه  املباشر. وبعد  الفرنسي  أيام االستعمار  التي عملوا بها منذ 

من املغاربة يقومون بنفس املهام القذرة يف استعباد املواطنني وإذاللهم

قرب  الغالم  أهل  بدوار  معزوز  عائالت  هؤالء  من  دنيا   درجة  من  وكأنهم 
املاضي  القرن  من  العشرينيات  منذ  األرض  تلك  سكنوا  والذين  أناسي  إقامة 
العقار  مافيا  احد  اشترى  أن  بعد  تطاردهم  اإلفراغ  وإشعارات  إال  يدروا  .ولم 
األرض التي هم عليها دون أن يعرفوا كيف متكن من ذلك مع أن من تركهم يف 

األرض غادر املغرب وتوفى من زمان.

املالك اجلديد لألرض  التفاوض معهم حول حل مرض تركهم هذا  وبدل 
السلطة  تتفاوض  معهم  يتفاوض  أن  بدل  فأصبح  العام   القطاع  على  عالة 

احمللية معهم إلخراجهم ولو بالقوة.

ولتنفيذ ذلك تآمرت شركة ليديك يف امللف أيضا وقامت بقطع الكهرباء 
عنهم مع أنهم يؤدون واجباتهم بانتظام ودون أي تأخير.

تنظيم  بعد  إال  كاملة  استفادتهم  من  متكنهم  لم  العمران  شركة  أن  كما 
عدة وقفات أمام مكاتبها بأهل الغالم.

اجلمعية  /ات  مبناضلي  مرفوقني  واملتضامنات  املتضامنون  ساند  وقد 
بالتشريد  املهددة  األسر  تلك  الدميقراطي  والنهج  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

كما شارك أفرادها يف اغلب الوقفات واملسيرات التي كانت باملنطقة.

وقد بقي أفراد هذه األسر مبثابة حراس لتلك األرض حيث منعوا السكن

»جمع  مهنة  بــورا  األرض  أصبحت  أن  بعد  امتهنوا  كما  بها  العشوائي 
النفايات.

وإعادة بيعها من اجل كسب قوتهم وقوت عيالهم .

العائالت  صمود  لكن   ، املـــرات  عــشــرات  ــراغ  اإلفـ مــحــاوالت  بلغت  وقــد 
واملتضامنني.

بديل  سكن  من  ومتكينهم  معهم  التفاوض  إلى  احمللية  السلطات  اضطرت 
بعد أن كانت تهدف إلى تشريدهم وفرض األمر الواقع عليهم.

املواعيد تقلق مرىض مستشىف سبت أوالد المنة
يعيش مستشفى القرب بجماعة سبت أوالد النمة التابعة إلقليم الفقيه 
على  البني  اخلصاص  يف  تتمثل  جمة  إكراهات  األخيرة،  اآلونة  يف  صالح،  بن 
الطبية؛  التجهيزات  بعض  يف  نقص  إلى  باإلضافة  البشرية،  املوارد  مستوى 
طول  من  يعانون  حيث  املرضى،  يتلقاها  التي  اخلدمات  على  سلبا  يؤثر  ما 

املواعيد خاصة بالنسبة إلى العمليات اجلراحية.

الذكر،  سالف  للمشفى  االستيعابية  الطاقة  محدودية  من  الرغم  وعلى 
العشرات  أمام  أنفسهم  يجدون  والتمريضية  الطبية  وأطره  املرفق  إدارة  فإن 
من املرضى الوافدين من الروافد املجاورة، كجماعات حد بوموسى ودار ولد 

زيدوح وأوالد ناصر وأوالد عياد وأوالد بورحمون وسيدي عيسى أحيانا.

يف  املجاورة  والقرى  املراكز  هذه  ملرضى  الصحي  املرفق  استقبال  وبــات 
فعاليات  دفع  ما  املرتفقني؛  امتعاض  يثير  البنيوية  اإلكراهات  هذه  ظل 
إلى  املتجددة  املواعيد  من  سئموا  الذين  املرضى  وبعض  املدني  املجتمع  من 
البشرية  باملوارد  وتزويده  باملستشفى،  الصحي  الوضع  بتحسني  املطالبة 
للمسجلني  حل  إيجاد  على  ميكن  ما  أسرع  يف  والعمل  الكافية،  والتجهيزات 

يف قوائم املواعيد.

جماعة »سكورة« تغرق يف دوامة البؤس 
والهتميش ابلجنوب الرشيق

درعــة  جهة  يف  الترابية  اجلماعات  مــن  جماعة  الــوســط  أهــل  ســكــورة 
توفير  تخولها  التي  الطبيعية  املؤهالت  من  بالكثير  تزخر  التي  تافياللت 
حياة أفضل ألبنائها، إال أن ذلك ال ينعكس على الساكنة، وال يبدو أثره على 

احلياة اليومية باجلماعة الترابية.

تقع جماعة سكورة أهل الوسط، التابعة إداريا إلقليم ورزازات، على بعد 
مبناظرها  وتتميز  إفريقيا”،  “هوليود  أو  ورزازات  مدينة  عن  كيلومترا   40

اخلالبة وقصباتها األثرية الشامخة التي تبوح لزوارها بأسرار املاضي.

وادي  رئيسية؛  وديان  ثالثة  طول  على  الوسط  أهل  سكورة  واحة  ومتتد 
إمدري  ووادي  غربا  الوسط  من  يخترقها  الذي  احلجاج  ووادي  شرقا  دادس 

الذي يحدها غربا.

الترابية  اجلماعة  بهذه  الساكنة  معظم  على  بظاللها  احلاجة  وترخي 
بإفريقيا،  الشمسية  للطاقة  محطة  أكبر  يحتضن  إقليم  إلى  تنتمي  التي 
فلسان حال أهل املنطقة يقول: “جماعة سكورة أهل الوسط مهمشة وبدون 

تنمية، تعيش العزلة والتهميش والفراغ القاتل”.
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
متنح  العاملية  الصحة  منظمة   :Covid-19 ضد  لقاحات 

Sinovac الصيين  للقاح  طارئة  موافقة 

تبلغ فعالية لقاح CoronaVac ، من مختبر Sinovac ، 57٪ للوقاية 
احلاالت  أخطر  لتاليف   100٪ و  بأعراض  املصحوبة   Covid-19 حــاالت  من 

واالستشفاء ، بحسب املنظمة.

اللقاحات.  حمالت  تطور  مع   ، تدريجيًا  فتحها  إعــادة  البلدان  تواصل  و 
 CoronaVac لقاح  على  الطارئة  املوافقة   ، العاملية  الصحة  منظمة  أعطت 

 ، Sinovac اخلاص بـ Covid-19 الصيني ضد

أنحاء  جميع  يف  شخص  مليون   3.55 من  أكثر   19  - كوفيد  وباء  قتل  وقد 
العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العاملية يف الصني عن ظهور املرض يف 
نهاية ديسمبر 2019 ، وفًقا لتقرير أعدته وكالة األنباء الفرنسية )AFP( من 

مصادر رسمية. 

 ، CoronaVac منحت منظمة الصحة العاملية ، الثالثاء ، موافقة طارئة لـ
اللقاح الصيني ضد Covid-19 اخلاص بـ Sinovac ، وفًقا لبيان. أوصت جلنة 
خبراء اللقاح التابعة لها باللقاح ، الذي يتطلب جرعتني بفاصل أسبوعني إلى 

أربعة أسابيع ، لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما أو أكبر.

هذا هو ثاني لقاح صيني يحصل على الضوء األخضر من منظمة الصحة 
العاملية - بعد Sinopharm ، الذي متت املوافقة عليه يف 7 ماي - مما يجعل من 
املمكن على وجه اخلصوص دمجه يف نظام Covax الدولي لتوزيع اللقاحات يف 
العام  املدير  ، مساعدة  الدكتورة مارياجنيال سيماو  أعلنت  البلدان احملرومة. 
ملنظمة الصحة العاملية واملسؤولة عن الوصول إلى األدوية واملنتجات الصحية 
، أن »العالم يف حاجة ماسة إلى العديد من اللقاحات ضد Covid-19 ملواجهة 
التفاوتات الهائلة يف جميع أنحاء العالم«. هذا اللقاح - من نوع اللقاح املعطل 
- »سهل التخزين ، مما يجعل من السهل إدارته ومناسب بشكل خاص للبلدان 

ذات املوارد القليلة« ، تتذكر الوكالة.

تبلغ فعالية CoronaVac 57٪ يف الوقاية من حاالت Covid-19 املصحوبة 
بأعراض و ٪100 يف جتنب احلاالت األكثر خطورة واالستشفاء ، على السكان 
املدروسني ، حتدد منظمة الصحة العاملية. فعالية ملن هم فوق 60 سنة ، ومع 
ذلك ، ال ميكن تقييمها. إلى جانب الصني ، يتم استخدام هذا املنتج بالفعل يف 

تونس وتشيلي والبرازيل وإندونيسيا واملكسيك وتايالند وتركيا.

باإلضافة إلى ذلك ، أعلنت منظمة الصحة العاملية يوم الثالثاء أن السطر 

من   ،  Delta بـ  تسميته  أعيدت  الــذي   ،  B.1.617 املتغير  من  فقط  الفرعي 
Covid-19 ، الذي مت اكتشافه ألول مرة يف الهند ، ال يزال يعتبر »مثيًرا للقلق« 
، بينما مت تخفيض رتبتني أخريني . وكانت منظمة الصحة العاملية قد صنفت 

الصيغة بأكملها على أنها »مثيرة للقلق« الشهر املاضي.

حول  األسبوعي  الوبائي  حتديثها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وقالت 
مرتبطة  اجلمهور  على  املخاطر  من  املزيد  أن  الواضح  من  أصبح  »لقد  الوباء: 
الفرعية  السالالت  مع  أقل  انتقال  معدالت  لوحظت  بينما   ،  B.1.617.2 بـ 

األخرى«.

الوالايت  يف  للقاح  الكامل  الرتخيص   Moderna ande
املتحدة

اإلعالن  »يسعدنا  بيان  يف  موديرنا  شركة  رئيس  بانسيل  ستيفان  وقال 
األمريكية  احليوية  التكنولوجيا  شركة  إن  وقالت  املهمة«.  اخلطوة  هذه  عن 
إلى  املقبلة«  األسابيع  خالل  مستمر  بشكل   )...( البيانات  تقدمي  »ستواصل 

السلطات الصحية لدعم طلبها.

تقدمت مختبرات Pfizer-BioNTech أيًضا للحصول على إذن كامل 
 ، املتحدة  الواليات  يف  مايو  أوائــل  يف   Covid-19 ضد  بها  اخلــاص  للقاح 

لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاًما وأكثر.

اللقاح مزيج  تجزي  كندا 

العلمية اللجنة 

قالت اللجنة االستشارية الوطنية للتحصني )NACI( يف بيان إن تقدمي 
املشورة للحكومة الكندية بشأن التحصني أعطى الضوء األخضر يوم الثالثاء 
عند  والثانية.  األولى  اجلرعة  بني   Covid-19 لقاحات  تبديل  إلمكانية 
أنها أخذت يف االعتبار مخاطر حدوث   NACI ، تذكر  التوصية  تقدمي هذه 

.AstraZeneca جلطات دموية خطيرة باستخدام لقاح

اآلثار  زيادة  »احتمال  إلى  يؤدي  أن  ميكن  املزيج  هذا  مثل  بأن  ينصح  كما 
والشعور باإلعياء  والتعب  الصداع  ، مبا يف ذلك   )...( املدى  اجلانبية قصيرة 
غير  ليست  املصنعة  الشركات  مختلف  من  اللقاحات  توليفة  إن  عام«.  بشكل 
توضح  كما   ،  A الكبد  التهاب  أو  األنفلونزا  ضد  تطبيقها  مت  فقد  مسبوقة: 



6صوت العامل والكادحني 
العدد : 34   

 اجلمعة  4  يونيو  2021 

اللجنة.

أجابت الدكتورة تيريزا تام ، كبيرة مسؤولي الصحة العامة ، عندما سئلت 
عن مخاطر تعرض الكنديني للقاح أسترازينيكا يف جرعة ثانية: »أعتقد 

أنه سيتعني علينا إلقاء نظرة فاحصة على ما سيحدث بعد هذه التوصية«. 
وأضافت: »ال نريد ترك جرعات اللقاح غير مستخدمة«.

اللقاحات يف  للمساواة  دولية  دعوة 

ُطلب من قادة العالم أن يقدموا »التزاًما جديًدا« للعمل من أجل توزيع أكثر 
إنصاًفا للقاحات Covid-19 على أمل التغلب على الوباء.

ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة  رؤساء  دعا  كبرى.  دولية  منظمات  أربع 

الدول  مجموعة  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  وصندوق  العاملية  التجارة 
الصناعية السبع الكبرى يف قمتها املقبلة يف اململكة املتحدة يف وقت الحق من 
50 مليار دوالر مقابل خطة ملكافحة الوباء  هذا الشهر إلى املوافقة على دفع 

وضعها صندوق النقد الدولي وقدمت بالفعل يف قمة الصحة يف روما.

وسائل  إنتاج  من  كبير  بشكل  »يزيد  أن  شأنه  من  لألموال  احلقن  هذا  مثل 
التوزيع  بهدف  واللقاحات  الطبية  واملعدات  واألكسجني  والعالج  التشخيص 
أدهانوم  تيدروس   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  أوضح  كما   ، العادل« 
غيبريسوس. يف عمود مشترك ُنشر يوم الثالثاء يف صحيفة واشنطن بوست 
التجارة  ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة  قــادة  قدر   ، األمريكية  اليومية 
العاملية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن هذه التفاوتات شجعت ظهور 
أنواع مختلفة من فيروس كورونا ، مما أدى إلى تفشي وباء جديد. فى الدول 

النامية.

يف  متوقعا  كان  مما  أقل  جرعات  فرنسا  تتوقع 
2021 يونيو

مليون   28 نحو  تسليم  تتوقع  فرنسا  إن   ، الفرنسية  االقتصاد  وزارة  قالت 
جرعة من اللقاح خالل شهر يونيو ، دون 32 مليون جرعة متوقعة وفًقا آلخر 
 15 يف  التطعيم  أهــداف  حول  التساؤالت  تثير  ال  املراجعة  »هذه  التوقعات. 
يونيو ]30 مليون حقنة أولى[ أو حملة التطعيم« ، ومع ذلك أرادت وضع بيرسي 

يف نصابها.

كانت أحدث التوقعات إلجمالي 76.7 مليون جرعة مت تلقيها يف نهاية شهر 
يونيو من اللقاحات األربعة املصرح بها يف أوروبا )منذ عمليات التسليم األولى 

يف ديسمبر(. وبالتالي سيتم تخفيض هذا املجموع بنحو 4 ماليني. وأضافت 
وزارة االقتصاد: »هذا يرجع إلى التوقعات احملدثة ]للقاح[ يانسن« ، بعد حظر 

يف أبريل / نيسان لدفعات من املواد الفعالة من الواليات املتحدة إلى أوروبا.

جاء هذا االنسداد يف أعقاب مشاكل عدم االمتثال يف مصنع تابع لشركة 
، املوجود يف بالتيمور )ماريالند(. وقال متحدث   Emergent BioSolutions
باسم شركة جونسون آند جونسون يوم الثالثاء »نعيد تأكيد التزامنا العاملي 
إلى  باإلضافة  األوروبــي  االحتاد  إلى  لقاحنا  من  جرعة  مليون   200 بتقدمي 

النرويج وأيسلندا«.

باإلضافة إلى ذلك ، سيتجاوز اإلنفاق الصحي يف فرنسا بأكثر من 9 مليارات 
يورو املبلغ املخطط له هذا العام ، بسبب املوجة الثالثة من كوفيد 19- وحملة 
التطعيم ، وفًقا للجنة التنبيه بشأن اجتاهات اإلنفاق على التأمني الصحي. 
واألقنعة  االختبارات  إلجراء  مغلف  مليار   4.3 تخصيص  اآلن  حتى  مت  وقد 
يورو  مليار   13.4 إجمااًل  لديها  البالد  إن  التأهب  جلنة  وقالت  واللقاحات. 

»نفقات استثنائية إلدارة األزمة الصحية«.

طفرة   ، دلتا  متغري  عن  نعرف  ماذا  كوروان:  فريوس 
العاملية الصحة  منظمة  تقلق 

أعلنت  عنه.  جًدا  القليل  سوى  نعرف  لم   ، اكتشافه  من  ونصف  شهر  بعد 
 ، الهندي  املتغير  من  فقط  فرعًيا  خًطا  تعتبر  أنها  العاملية  الصحة  منظمة 
الذي يسمى اآلن دلتا ، مصدر قلق. تغيير طفيف من 11 ماي ، عندما اعتبرت 

املنظمة أن البديل ككل مثير للقلق.

B1.617 أم  دلتا   ، الهندي  البديل 
يف وقت سابق من هذا األسبوع ، ما كان يسمى حتى اآلن »البديل الهندي« 
املتغيرات  جميع  تسمية  إعــادة  العاملية  الصحة  منظمة  قــررت  اسمه.  غير 
بأحرف يونانية ، والتي يسهل نطقها وتذكرها ، ولكن ليس فقط. يوضح مارتن 
عدم  هي  العاملية  »السياسة  األوبئة:  وعالم  العامة  الصحة  طبيب   ، بالشير 
للمتغير  االسم  هذا  إلعطاء  نأسف  عار«.  وصمة  ألنها  دولة  باسم  تسميتهم 
الستحضار  خاص  بشكل  مفيًدا   ،  B.1.617  ، التقني  اسمها  يظل  البريطاني. 
خطوطها الفرعية. بالنسبة ملتغير دلتا ، يعتبر اخلط الفرعي B.1.617.2 هو 

الذي يعتبر مثيًرا للقلق ، على عكس B.1.617.3 على سبيل املثال.

للقلق« »مثري  الفرعي  الخط  أن  الواقع  يف  يعين  ماذا 
وقالت منظمة الصحة العاملية خالل التحديث الوبائي األسبوعي للوباء: 
»لقد أصبح من الواضح أن املزيد من املخاطر التي يتعرض لها اجلمهور مرتبطة 
 ، البيان. لكن بالنسبة ملارتن بالشير  بـ B.1.617.2«. ال شيء ملموس يف هذا 
»كان هناك الكثير من املفاجآت غير السارة لدرجة أن السياسيني اآلن يسترون 

أنفسهم ويتحدثون بحذر شديد«.

ال   ، أبريل  يف  دافيدو  بنيامني  الطبيب  لنا  أوضــح  كما   ، ذلك  على  عــالوة 
ينبغي فرض وضع الدول األوروبية على دول أخرى ، ألنه متاًما مثل املتغيرات 
فيه  تتم  ال  بلد  من  يأتي  الهندي  البديل  فإن   ، أفريقية  واجلنوب  البرازيلية 
شدته.  تفسير  الصعب  من  يجعل  مما   ، جيد.  بشكل  الصحية  احلالة  إدارة 
واحلصول  النظافة  من  مختلفة  ظروف  ذات  دولة  »الهند  أن  الطبيب  وأوضح 
]عن تلك التي نعرفها يف أوروبا[ ، وذات كثافة سكانية  على الرعاية الصحية 
عالية ، وبلد معروف بكونه خزاًنا لألمراض املعدية« ، لذلك حث على توخي 
احلذر. وبالتالي ، فإن ما حدث يف الهند ال عالقة له مبا يحدث اليوم يف اململكة 
يفكك  »البلد  دلتا.  مبتغير  املرتبطة  التلوث  حاالت  عدد  زاد  حيث   ، املتحدة 
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ولكن  التلوث  من  املزيد  هناك  حاجزهم.  تدابير  من   100٪ يخففون  نفسه. 
اململكة  ، لم تسجل  السابق  اليوم  »، يضيف مارتن بالشير. يف  ال توجد ذروة 
املتحدة ، على سبيل املثال ، أي وفيات بفيروس كورونا ، ألول مرة منذ يوليو 

2020

للقاحات؟ مقاومة  هي  هل 
يوضح عالم األوبئة: »ُيقال إنه مثير للقلق ألنه من احملتمل أن تكون هذه 
الطفرة مرتبطة بحساسية أقل للقاح« ، لكن لم يتم التحقق من هذه الفرضية 
أننا  ملجرد  لكن  فيها.  تشترك  مشتركة  طفرات  لها  املتغيرات  »جميع  بعد. 
وجدنا نفس الطفرات بني املتغيرات املختلفة ال يعني أنه ميكننا استخالص 

أي استنتاجات. »

التي  الدراسات  هي  اللقاحات  فعالية  عن  لدينا  التي  الوحيدة  »البيانات 
األجسام  نأخذ  املضادة.  األجسام  على  باريس  يف  باستير  معهد  يف  أجريت 
املضادة من األشخاص امللقحني ، ونضعها مع املتغير يف أنبوب ونرى ما إذا كانت 
 ، املناعة  أن  املشكلة هي  بالفيروس وحتييده.  تلتصق جيًدا  املضادة  األجسام 
أيًضا  ولكن هناك   ، املضادة  ، متر عبر األجسام  أو طبيعية  لقاًحا  سواء كانت 
مناعة خلوية ال ميكن التحقق منها يف األنبوب. يف الوقت احلالي ، ليس لدينا 
بيانات حقيقية عن األشخاص الذين مت تطعيمهم والذين ال يزالون مصابني 

بهذا النوع. »

يشير عالم األوبئة إلى أنه يف اململكة املتحدة ، على سبيل املثال ، حاالت 
يتم  لم  التي  الهندية  باملجتمعات  أساسي  بشكل  »تتعلق  دلتا  مبتغير  التلوث 

تطعيمها والتي من احملتمل أن تكون على اتصال بالهند«.

هل ينتقل أكثر؟

 50 البديل يف حوالي  واالرتفاع يف حاالت هذا  الهند  يف ضوء ما حدث يف 
مارتن  يحث   ، أخرى  مرة  ولكن  نفسه.  يطرح  الذي  السؤال  فإن   ، أخرى  دولة 
بالشير على توخي احلذر يف تفسير البيانات. »يف اللحظة التي يسيطر فيها 
، ُيقال إنه أكثر قابلية لالنتقال. ليس  أحد املتغيرات على املتغيرات األخرى 
األمر أننا الحظنا أن متغير دلتا خلق تلوًثا وأمواًجا ، ولكن ببساطة أدركنا أنه 
يف بريطانيا العظمى ، على سبيل املثال ، أصبح البديل الهندي هو األغلبية ، 

لذلك نقول إنه أكثر قابلية لالنتقال. »

اسرتاتيجية  من  تحديًدا  أقل   ، ذاته  حد  يف  البديل 
الدولة؟

ومع ذلك ، ليس بالضرورة أن تكون ساللة الفيروس هي التي يجب أن تركز 
املستخدم.  اللقاح  وكذلك  التطعيم  ومعدل  االستراتيجية  هو  »املهم  عليها. 
خاصة  أعلى  فعالية  مبعدالت   )RNA( الريبي  النووي  احلمض  لقاحا  يتمتع 
الشديدة.  احلــاالت  يف  للغاية  فعاالن  أنهما  من  الرغم  على   ، االنتقال  عند 
، سيكون هناك هدوء يف  الصيف  املاضي مع بطانية  العام  ، مثل  الصيف  هذا 
انتشار الفيروس. السؤال احلقيقي هو ماذا سيحدث يف سبتمبر وأكتوبر. هذا 
هو املكان الذي يجب أن تنعكس فيه االستراتيجيات التي سيتم وضعها. مهما 
كان املتغير الذي لدينا يف بداية العام الدراسي ، فإن الطريقة التي يتم فيها 
تلقيحنا هي التي ستكون حاسمة. وإذا أخطأنا ، فلن يكون ذلك بسبب متغير 

ولكن تغطية التطعيم الضعيفة. »

متغريات : تمسية  العاملية  الصحة  منظمة   تعيد 
يواننية أبحرف  الفريوسات 

تسمية  العاملية  الصحة  منظمة  ستعيد   ...  B.1.617 ، B.1.1.7 ، B.1.351

وجتنب  أسمائها  لتبسيط   ، اليونانية  األحرف  باستخدام   Covid-19 متغيرات 
اإلشارات إلى البلدان التي مت اكتشافها فيها.

العاملية  الصحة  منظمة  إن  ماي(   31( االثنني  يوم  بيان  يف  املنظمة  وقالت 
احلروف  على  يعتمد  جديد  نظام  مبوجب   Covid-19 بدائل  إدراج  قــررت 
وتذكرها«  لفظها  »يسهل  أسماء  منحهم  إلى  اإلجراء  هذا  ويهدف  اليونانية. 
»وصمة  أسماء  استخدام  من  اإلعالم  ووسائل  الناس  عامة  ملنع  أيًضا  ولكن   ،

ومتييزية« تشير إلى املكان الذي مت فيه اكتشاف احلاالت األولى للمتغير.

 يف الواليات املتحدة ، على سبيل املثال ، ازدادت الهجمات ضد األشخاص 
، الذي كان رئيًسا خالل  املنحدرين من أصل آسيوي. لقد فعل دونالد ترامب 
العام األول للوباء ، كل شيء إللقاء اللوم على الصني ، حيث مت اكتشاف فيروس 
أو »أنفلونزا  كورونا اجلديد ألول مرة. غالًبا ما حتدث عن الفيروس الصيني 
الكوجنرس  أن  ، وهو ما يعني اإلنفلونزا(. حتى  الكونغ« )تالعب باإلنفلونزا 
جرائم  »قانون  وهــو   ، أفضل  بشكل  الظاهرة  هــذه  ملكافحة  قانوًنا  اعتمد 

.»Covid-19 الكراهية

... ، جاما  بيتا   ، ألفا 
 ، العلمية يف الوجود ألنها توفر بيانات مفيدة للخبراء  ستستمر األسماء 
اليومية.  اتصاالتها  يف  اآلن  بعد  تستخدمها  لن  العاملية  الصحة  منظمة  لكن 
وتشجع املنظمة بشدة السلطات الوطنية ووسائل اإلعالم وغيرها على تبني 

األسماء اجلديدة.

وهكذا ، مت تسمية املتغير B.1.1.7 ، الذي مت حتديده ألول مرة يف اململكة 
جنوب  يف  مرة  ألول  حتديده  مت  الــذي   ،  B.1.351 ؛   Alpha باسم   ، املتحدة 

إفريقيا ، يصبح بيتا ؛ واملتغير P.1 ، الذي مت اكتشافه يف البرازيل ، جاما.

أعطت منظمة الصحة العاملية اسمني مختلفني للخطوط الفرعية املتميزة 
وهكذا  البلدان:  عشرات  إلى  وانتشر  الهند  اجتاح  الذي   ،  B.1.617 للمتغير 

.Kappa يصبح B.1.617.1 دلتا ، و B.1.617.2 يصبح

العالم  أنحاء  جميع  يف  شخص  مليون   3.5 من  أكثر  بحياة  الوباء  أودى 
للمتغيرات  بالنسبة  لوحظ  عدوى  معدل  وأعلى   ،  2019 ديسمبر  نهاية  منذ 

اجلديدة للفيروس أمر مثير للقلق.
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عىل  ضدا  التطبيع  يقاوم  املغريب  الشعب   
له: املكشوف  املخزين  النظام  سياسة 

تنظيم  اليوم  املخزني  النظام  ميارسه  الذي  التطبيع  أشكال  بني   من 
حتت  صهاينة  فريق  بني  جمعت  بسال  الــســادس  محمد  مبلعب  »مــبــارة 
الوقت  يف  .هذا  املتقاعدين  القدم  كرة  والعبي  جوفرين«  دافيد   « إشراف 

الى  التطبيع«  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  »اجلبهة  فيها  دعت  التي 
بعضها  تعرض  ومسيرات  وقفات  مايو  و23   16 يومي  وطنية  أيام  تنظيم 
املواطنون  عبرها  ندد  وجهة  مدينة   50 من  ازيد  شملت  واملنع  للتضييق 
ومطالبته  للتطبيع  ومناهضته  الفلسطيني،  للشعب  بدعمه  واملواطنات 

التطبيع. يجرم  بقانون 

ضد  للسلطة  املمهنج  االنهتاك  اسمترار   –  2
واالفراد  التنظميات 

الوقفات  يف  التظاهرالسلمي  يف  احلق  من  منعت  التنظيمات  عشرات 
كل  يف  التطبيع«  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة   « اليها  دعت  التي 
حلقوق  املغربية  للجمعية  فروع  منعت  ،كما  البيضاء  الدار  الرباط،  من 
، كما تواجه نضاالت  االنسان من حقها يف احلصول على وصوالت اإليداع 
وبالتعنت  بالقمع  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
النهج  عضو  حــاجــي«  ــرمي  »ك الرفيق   « .واستثناء  املــشــروعــة  ملطالبها 

؛ للعمل  العودة  من  للنقابة  العام  وكاتب  الدميقراطي 

اطار  يف  واطفاال  نساءا  شيوخا  املواطنني  االف  تسخر  املغربية  الدولة 
وتزج  االروبــي   واالحتــاد  اسبانيا  مع  دولية  صراعات  سياسية   حسابات 
هكذا  أفقهم  وانغالق  وهشاشتهم  فقرهم  مستغلة  املوت  دواليب  يف  بهن 
يف  تاريخيا  مسبوقة  غير  جماعية  نزوحات   « الفنيدق   « منطقة  عرفت 
االعتبار  بعني  اخد  دون  احملتلة  وسبتة  املغرب  بني  الفاصلة  احلدود  اجتاه 
الكراهات وباء كورونا مما ينم عن نية مبيتة بهدف احلصول على أهداف 

مدبرة. 

اجلديد: التنموي  النموذج  كوارث 
 « مبنطقة  بئر  أعماق  يف  شباب  أربعة  اختناق  مت  إذ  العطش  ضحايا    -

زاكورة البليدة  تاكونيت«مناجم 

البيتركمياء   SNEP محطة  انفجار  بعد  مصرعهما  عاملني  لقي  كما   -

باحملمدية.

الوطنية  األصوات  لنداءات  اهمالها  يف  متعن  املغربية  الدولة  الزالت 
وعمر  الريسوني  سليمان  الصحفيني  سراح  باطالق  للمطالبة  والدولية 

الراضي.

جتاوز  فقد  املخزن  وعجرفة  تعنث  مواجهة  يتم  الفارغة  باالمعاء   
يوما   55 يومه  الريسوني  سليمان  للصحفي  الطعام  عن  االضراب  حدود 

للموت.    معرضة  حياته  جعل  مما 

اعتصام  تنفيذ  من   AMDH فرع  ملنع  أمين  إنزال 
الجديدة بلدية  هبو  يف 

صباح  باجلديدة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع   أعضاء  تفاجأ 
املقرر  من  كان  حيث  اجلديدة  بلدية  مقر  ولوج  من  مبنعهم  األربعاء  اليوم 
وصل  من  بتمكينهم  احمللية  السلطات  ملطالبة  إنذاريا  اعتصاما  ينفذوا  ان 

القانوني.  االيداع 

 ، واملــدنــي  الرسمي  ــزي  ال يف   ، الوطني  ــن  األم عناصر  شــوهــدت  وقــد 
الرئيسي  املدخل  على  أمنيا  طوقا  تفرض  وهي  املساعدة  القوات  وعناصر 
جدوى  من  التحقق  بعد  إال  بالدخول   للمواطنني   السماح  وعدم  للبلدية 

العمومي.  للمرفق  زيارتهم 

االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  أعضاء  على  فرض  األمني  االنزال 
شعارات  رددوا  حيث  اجلديدة  بلدية  مقر  أسوار  خلف  اعتصامهم  تنفيذ 

 . القانوني  االيداع  وصل  على  احلصول  من  واحلرمان  باملنع  منددة 

للجمعية  اجلــديــدة  فــرع  مكتب  رئيس   ، العسال  السالم  عبد  وقــال 
فرعا   70 من  أكثر  إلى  ينضاف  اجلديدة  فرع  أن  االنسان  حلقوق  املغربية 
وصل  من  متكنها  ولم  التنظيم  يف  حقها  من  السلطات  منعتها  املغرب  يف 

واهية.  مببررات  القانوني  االيداع 

االيداع  وصل  على  يحصل  كان  تأسيسه  ومند  اجلديدة  فرع  أن  وأوضح 
التحول  مستغربا  احمللية  التنظيمية  هياكله  جدد  كلما  القانوني  مللفه 
للجمعية  القانوني  امللف  تسلم  رفضت  التي  احمللية  السلطات  لدى  املفاجئ 

املكتب.  لتجديد  األخير  العام  جمعها  بعد 

للمطالبة  القضاء  إلى  اللجوء  عزمه  اجلمعية  فرع  رئيس  وأكد  هذا 
للشروط  املستوفية  الفرع يف احلصول على وثيقة من حق اجلمعيات  بحق 
لصاحله  سيكون  احلكم  أن  مضيفا  عليها  حتصل  أن  والقانونية  التنظيمية 
ألنشطتها  اجلمعية  ملمارسة  قانوني  إيــداع  وصــل  مبثابة  وسيعتمده 

احلقوقية. 


