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دعت التنسیقیة الوطنیة لألساتذة الذین فرض علیهم 

من  شعبیة،  مسیرة  إلی  آسفي،  مراکش  جهة  التعاقد- 

أجل الكشف عن الحالة الصحية لعبد هللا حاجيلي )أب 

أستاذة مفروض علیها التعاقد(، الذي یوجد في مستشفی السوی�سي بالرباط 

علی إثر إصابة بلیغة تعرض لها بعد تفکیک معتصم 24 أبریل 2019.

منذ إدخال عبد هللا حاجیلي إلی املستشفی، والدولة تطبق حالة تکتم تام علی 

ملفه وحالته الصحیة، مانعة عائلته وکل املؤازرین من رؤیته أو اإلطالع علی 

ملفه الصحي.تذکرنا حالة عبد هللا حاجیلي، بمأساة عماد العتابي الذي أصیب 

في الرأس إثر قمع مسیرة 20 یولیوز 2017 بالحسیمة تخلیدا لذکری معرکة 

أنوال التي دعی إلیها الحراک.الشعبي بالریف. 

جری إدخال العتابي إلی املستشفی وأطبق صمت تام علی وضعیته، إلی حین 

إعالن وفاته.حتی ال تتکرر املأساة یقع علی منظمات النضال، الضغط علی 

الدولة اإلفصاح عن حالته الصحیة والسماح لعائلته بزیارته. والنضال من 

أجل محاسبة املتورطین املباشرین في تفکیک معتصم 24 أبریل وعلی رأسهم 

وزیر الداخلیة.

إن أولی خطوات النضال من أجل هذه املطالب هي املشارکة في مسیرة 5 ماي 

2019 بمدینة آسفي.

تيار املناضل-ة، 03 مايو 2019.
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