
جميعا   اإىل م�ضرية ال�ضغيلة  بالدار البي�ضاء يوم 29 نوفمرب 2015:
من اأجل  خطة تعبئة حقيقية لتغيري ميزان القوى

البي�ضاء،  بالدار   2015 نوفمرب   29 يوم  مب�ضرية  العمايل  االحتجاج  اإىل  نقابية  قيادات  اأربع  دعت 
يليها اإ�ضراب بالوظيفة العمومية واجلماعات يوم 10 دي�ضمرب  2015 ، ثم اإ�ضراب وطني عام  غري 

معني التاريخ.
 فعال، لقد  بلغ م�ضتوى التعدي على حقوق االأجراء ومكا�ضبهم م�ضتوى غري م�ضبوق، فحق االإ�ضراب 
م�ضتهدف باقتطاع االأجور، ومب�ضروع قانون يفرغه من حمتواه، والبطالة متعاظمة، وه�ضا�ضة الت�ضغيل 
تنت�ضر ممتدة اإىل الوظيفة العمومية، ومكا�ضب التقاعد مهددة، والقدرة ال�ضرائية تنهار، وظروف العمل 

مفجعة... هذا ما ي�ضتوجب ردا جماعيا �ضامال من قبل الطبقة العاملة. 
وا�ضح اأن فر�ض تراجع الدولة الربجوازية ووقف العدوان على الطبقة العاملة يتطلبان تغيريا كبريا يف ميزان القوى، وهذا 

لن ينتج �ضوى عن ن�ضال حازم ومديد على �ضعيد وطني. 
فهل �ضتوؤدي م�ضريتنا يوم 29 نوفمرب، وما �ضيليها، اإىل حتقيق اأهدافنا؟ 

اإن  بل  ايجابية،  نتيجة  اأي  �ضابقة  �ضبيهة  نقابية  ملاذا مل تعط خطوات  اأوال:  ال�ضوؤال  ت�ضتدعي  االأجراء  اإزاء  امل�ضوؤولية  اإن   
اأرباب العمل ودولتهم متادوا يف قهر طبقتنا والتنكيل بها.لقد قمنا بتالث م�ضريات وطنية، اإتنتان بالدار البي�ضاء )27 مايو 
-2012 6 اأبريل 2014(، وبالرباط )31 مار�ض 2013(، وخ�ضنا اإ�ضرابا وطنيا )29 اأكتوبر 2014(، لكن بال نتيجة 
ايجابية.   وتندلع هنا وهناك ن�ضاالت قطاعية وفئوية، جمزاأة وم�ضتتة، مرتوكة  مل�ضريها، حيث يتم تبديد طاقة الن�ضال بدل 
جتميعها وت�ضعيدها.  اإن تفكيك الن�ضاالت وجتزيئها دون معرفة ما �ضيلي تلك اخلطوات امل�ضتتة ال ي�ضهم يف تعبئة الطبقة 

العاملة بل ُيـنهك كفاحيتها وي�ضتنزف قواها، ويحطم معنوياتها.  
لي�ض هناك حل �ضحري لتحريك جمموع االأجراء اإىل جانب الذين اأبانوا عن كفاحيتهم: اإن نقابات تعرب فعال عن م�ضالح الطبقة 
العاملة يجب اأن تكون لها خطة تعبئة: اأن يكون ان�ضغالها الدائم هو جعل كل خطوة حت�ضريا للخطوة التالية، حمركة بذلك 
كل مرة مزيدا من العمال. اإن ان�ضمام املرتددين رهني بثقتهم يف عزم البادئني بالن�ضال. قبل االإنخراط يف خطوة ن�ضالية 
يجب اأن يعرف العمال اأنها �ضتكون متبوعة  باأخرى يف اأجل غري بعيد. يجب اأن ي�ضعر امل�ضاركون اأن احلركة تت�ضع من خطوة 

اإىل اأخرى. 
هذا هو الطريق اإىل رد عمايل جماعي يوقف الهجوم الربجوازي، اأما اخلطوات املعزولة واملتباعدة وامل�ضتتة فلن تنتج �ضوى 
تنازالت هزيلة، كزيادة طفيفة يف الدخل �ضرعان ما يحطمها ارتفاع االأ�ضعار. ومقابل ذلك يتم مترير تعديات كبرية كتدمري 
مكا�ضب التقاعد  بتوريط النقابات حتت غطاء »املقاربة الت�ضاركية«، ومترير قانون يلغي عمليا حق االإ�ضراب، وغري هذا من 

امل�ضائب التي تعدها دولة اأرباب العمل لطبقتنا ولكل الطبقات ال�ضعبية.
ن�ضارك بهذه الروح الكفاحية التي ال غنى عنها يف املبادرات احلالية، وندعو لتعبئة �ضاملة يف قاعدة النقابات من اأجل ح�ضور 
وازن وكفاحي خللق بادرة االإ�ضرار الن�ضايل املطلوب حتى بلوغ اإ�ضراب وطني �ضامل قابل للتمديد، ترافقه اأ�ضكال ن�ضال يف 
ال�ضوارع، حتى اإجبار الدولة على الرتاجع عن تعدياتها، والتقدم ف�ضاعدا نحو حت�ضني املكا�ضب وانتزاع حقوقنا وتو�ضيعها. 
الروح  اإمناء  راأ�ضها  على  ج�ضام  م�ضوؤوليات  العاملة  الطبقة  ومنا�ضري  الكفاحيني  النقابيني  على  الراهنة  االأو�ضاع  تلقي 

الكفاحية والدميقراطية للنقابات العمالية وا�ضطالعها بعلة وجودها. 
قدراتها،  يف  التامة  والثقة  طبقتنا،  مل�ضالح  الوفاء  روح  الروح،  بهذه  نوفمرب   29 يوم  البي�ضاء  الدار  م�ضرية  اإىل  فجميعا 

والعزم على ا�ضتنها�ض ن�ضايل حقيقي لقوتها الكامنة. 
 تيار املنا�ضل-ة  يف 24 نوفمرب  2015 
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