
 

   
 

 

 األسعاربيان حول الغالء الفاحش للمعيشة والزيادات في 

 أكتوبر  16تجاج يوم السبت حونداء لال 

 

الفقر   الدولي للقضاء على  اليوم  السنة ذكرى  الفقراء، و   17تحل هذه  فقراء جدد تزايد  أكتوبر والعالم يعرف تعاظم عدد 

واملبالغة في إجراءات الحجر الصحي، واستغالل الحكومات وأرباب العمل حالة الوباء ملزيد من  ضحايا الدكتاتورية الصحية  

اإلجهاز على حقوق العمال، مما جعل بعض القطاعات يعرف أصحابها الهشاشة أو فقدان الشغل، ناهيك عن تدهور ظروف 

 العمل للعديد من العمال. 

الالئق واملتوفر للجميع سر نجا العمل  العمل  وُيعتبر  ما يكفي من فرص  ُيعتبر خلق  املدخل    الالئقح الحرب على الفقر، كما 

املغرب،   بالدنا  في  لألسف  لكن  الفقر.  على  للقضاء  اإل األساس ي  الدوائر  وسياسات  لتوصيات  السياسية  ماملرهونة  بريالية 

لقمع  ملقاربة األمنية واا   خيار في  اجتهدوا    الكريم،سياسات توفر شروط العيش    رسمعلى  الحاكمون    ينكبوبدل ان  واملالية،  

ضع  و و لهشاشة والفقر، وتسويق فكرة "مرحبا باملستثمرين فاليد العاملة رخيصة"،  ل  والسياسات املنتجة  األفواه    وتكميم

.  والحريات النقابية   ض الطرف عن انتهاك قانون الشغل والحقوق الشغلية نفسها في خدمة الباطرونا وغاملعنية    السلطات

للمواطنين   الشرائية  القدرة  لتهاجم  السنوية  العطل  وفترة  االنتخابات  ومرحلة  الجائحة  ظروف  استغلت  الدولة  أن  كما 

املضاربين   طغمةواملواطنات وترفع أسعار جل املواد األساسية ودون اإلعالن عنها وفي غياب أي مبرر مقبول، متواطئة مع  

تنون على حساب الفئات الشعبية في ظل النسب العالية للبطالة. ولقد بينت جائحة كوفيد أن ما يفوق  واالحتكاريين الذين يغ

ياراتها  خهو نتيجة ل  عارا أخالقيا على جبين الدولة، ألن الفقر    يمثل  وهو ماعشرين مليون من املواطنين هم في حاجة إلى الدعم.  

طالة والعمل بأجور زهيدة وغالء املعيشة، تدهور وضعف جل الخدمات  له أبعاد متعددة تشمل، إلى جانب البوسياساتها، و 

 العمومية  أي انعدام الشروط األساسية للعيش الكريم.

لكل ماسبق وبسبب اشتعال األسعار في جل املواد األساسية، تدعو الجبهة االجتماعية بسال ساكنة مدينة سال لالحتجاج يوم 

بملتقى شارع موالي رشيد وشارع  أبو بكر الصديق أو   (18.30والنصف مساء )السادسة    الساعةعلى    2021أكتوبر    16السبت  

 ما يعرف بالقصدير بحي الرحمة.
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