
عوام جبل مناجم عمال إخواننا مع وشعبي، عمالي فعال، تضامن أجل من
يخوض2016 مايو– الجاري الشهر بدايةمنذ  عوام جبل مناجم عمال - 

اعتص�ام م�ع إض�رابا تويس�يت، ش�ركة طرف�ة م�ن (مريرت- خنيف�رة) المس�تغل
�ل  مترا) من650 الرض(تحت بباطن��البهم أج��روعة، مط��د المش��ل وض��ا ك�م
تس�مى البش�ر ف�ي سمس�رة ش�ركات  ع�بر تشغيلهم رأسه على ظلم، من يعانون

مناولة. 
�ة��ة المناول��يم طريق��ال لتقس��ثر العم��ن (اك��ف  م��غيلة نص��ل ش��وام جب��تغلون ع��ة)، تس�بالمناول
العم�ل عق�ود ضغط تحت هذا كل النقابي، تنظيمهم وإضعاف عليهم، شديد استغلل وفرض
مث�ل مثله�م دائمة، عملهم وطبيعة عديدة سنوات منذ يعملون لنهم لها مبرر ل التي المؤقت

اس�تقرار وع�دم ومعان�اة إفق�ار م�ن العم�ال اس�ر عل�ى ي�ترتب م�ا عل�ى زي�ادة المرسمين. هذا
 قارا؟ شغل يضمن ل من للمستقبل يطمئن اجتماعي: كيف

وق�د تنظيمه�م، وإضعاف العمال لقهر ودولتها البرجوازية تستعملها إجرامية طريقة المناولة
أج�ل م�ن يرتك�ب ص�ارخ ظل�م المن�اجم. وه�ذا ف�ي في�ه بم�ا واس�ع، نط�اق على إشاعتها تمت

وأجانب.  مغاربة رأسماليين من طفيلية، أقلية أرباح
�ابي��اد النق��ى الفس��هم عل��د انتفاض��تثنائية بع��ة الس��ذه المعرك��وام ه��ل ع��لو جب��وض مناض�يخ
�ة��ة) لخدم��ذه الحال��ي ه��غل ف��ي للش��ة(التحاد المغرب���م النقاب��تعملون اس��ذين يس��ي ال��د ف�المتجس
�ة��ة وفي��ل نقاب��ن أج��تغلل وم��د الس��تين: ض��ى واجه��ة عل��ي معرك��ذا فه��ل. وبه��اب العم�أرب

لمصالح العمال. 
م�ع لكنه�ا العمالي�ة، القاع�دة اليه�ا تب�ادر ال�تي النض�الت ع�ن مث�ال ع�وام جب�ل عم�ال نضال

�ف���رض الس���ل تتع���تى للتجاه���ن ح���رف م���ادات، ط���ى ول القي���امن تحظ���دعم و بالتض��ال
�ارك للخفاق. وتوالي عرضة فتكون اللزمين،��ن مع��ل ه�ذا م��عف القبي��ة يض��ة. الطبق�العامل

الق�وى ك�ل واس�تنفار التجن�د ه�و الظل�م، مناهض�ي وك�ل العمالي�ة، القض�ية انص�ار واجب إن
�دعم��ا ل��ربين اخوانن��مين المض��اجم المعتص��ل بمن��وام جب��ل ع��ع وب��اح مواق��ذا الكف��الي. ه�العم

�ان��ة امتح��ة للطبيع��وى العمالي��ار لق��دى اليس��ايا الخل ص ولم��ة للقض��ا العادل��انت اي��ات ك�الفئ
المتضررة.  الشعبية

�راب  نجاح إن��ت، ش�ركة منجمي�ي إض��ي، ول�و تويس��ة س�يكون الجزئ�قادم�ة لنض�الت رافع
�ن سواه. لقد او المنجمي بالقطاع سواء��اتذة بره��دربون، الس��ن المت��م وم��ب، طلب قبله�الط

�ا النضالت. فلننهض من مزيدا تحفز النتصارات وان ممكن الطبقي الخصم هزم أن�جميع
�ا��ي بواجبن��ي الول��امن ف��ي التض��رة الطبق���ات ونص��ة الكفاح��ك ول ،العمالي��اون ان ش�التع
�عيد هذا على الميداني��ف مكون�ات مختل�ف بي�ن غي�ره م�ن أك�ثر س�يقرب ال�ذي ه�و الص�الص
المناضل.  التقدمي
 عوام جبل مناجم لعمال النصر
العاملة الطبقة قطاعات باقي ومن المنجمي القطاع من التضامن من مزيدا

نحو الشعبي النضال صف ر ص على قادر الواعي العمالي النضالوحده 
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