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رسالة مفتوحة إلى مسؤولي المنظمات العمالية:                              
المس بالتقاعد إضرار باألجراء سيكون باب مزيد من المصائب

العمالية  النقابات  اإىل م�س�ؤويل     
والقطاعية،  ال�طنية،  بالأجهزة 

واملحلية
حيث  احلا�سمة  اللحظة  هذه  يف 
الدولة نح� فر�ض خمططها  ت�سري 
ب�ساأن التقاعد، الذي ت�سميه اإ�سالحا 
ن�سالت  تدمري ملكا�سب  فيما ه� 
عق�د من الزمن، نت�جه اإليكم بهذه 
اجلميع  ليك�ن  املفت�حة  الر�سالة 

اأمام م�س�ؤوليته التاريخية.
بعد حملة  الت�سليل التي ا�ستدت منذ 
تاأ�سي�ض “اللجنة ال�طنية للتقاعد” 
قبل 11 �سنة، وكانت غايتها تهيئ 
الراأي العام العمايل لتقبل ال�رضبة، 
على  العزم  تبدي  الدولة  هاهي 
الإ�رضار بحق�ق الأجراء يف التقاعد 
رغم اعرتا�ض اأبدته معظم  النقابات  
بني  �سائد  ا�ستياء  ورغم  العمالية، 
النقابات  قاعدة  يف  املعنيني 

وخارجها.
�سببتها  التقاعد  اأنظمة  و�سعية 
�سيا�سة الدولة التي ترف�ض ت�سغيل 
لتلبية  م�ستخدمني  من  يكفي  ما 
املتنامية،  الجتماعية  احلاجات 
على  حلها  اإىل  الآن  ت�سعى  وهي 
التقاعد  �سن  برفع  الأجراء  ح�ساب 
مبلغ  وخف�ض  القتطاع  ون�سبة 

املعا�ض.
التقاعد مك�سب من مكا�سب وج�د 
طيلة  ون�سالها  نقابية،  حركة 
و�سيك�ن  مهدد،  الآن  وه�  عق�د، 
خمططها  فر�ض  يف  الدولة  جناح 
الإ�رضار بحق�ق  مدخال ملزيد من 
مزيد  ومكا�سبها:  العاملة  الطبقة 
من اله�سا�سة يف ال�ظيفة العم�مية 
ا�ستغالل  وت�سديد  بالعقدة،  )عمل 
ل  كم�رد  ومعاملته  امل�ظف 

الإ�رضاب  حق  واإلغاء  كاإن�سان…(، 
النقابات  واإخ�ساع  تقنينه(،  )مبربر 
للدولة، وحتطيم القدرة ال�رضائية )رفع 
الأ�سعار واإلغاء نظام املقا�سة، رف�ض 
ال�سلم املتحرك لالأ�سعار والأج�ر،…( 

وهلم جرا
يتغري، مهما  الدولة ل  �سيا�سة  ج�هر 
ق�امها  ال�اجهة،  حك�مات  تبدلت 
الراأ�سمال ومتكينه من الرتاكم  رعاية 
يف  وال�ستمرار  ميكن،  ما  باأ�رضع 
خدمة املدي�نية، على ح�ساب الأغلبية 
الكادحة، اأي من يعي�س�ن ببيع قدرتهم 
اإىل  اإلقاوؤهم  جرى  ومن  العمل،  على 
الدولة  جناح  واإن  البطالة.  اأه�ال 
خططهم  مترير  يف  العمل  واأرباب 
العاملة  الطبقة  قدرة  ناجت عن نق�ض 
قابل  النق�ض  وهذا  الت�سدي،  على 
للتدارك بتعبئة الق�ى وت�حيد فعلها. 
خمتلف  يف  املت�الية  فالحتجاجات 
القطاعات، ولدى فئات متن�عة، دليل 
على اإمكان �سد العدوان بخطة ن�سالية 
ت�ستنه�ض تدريجيا ق�ى الكفاح وتعيد 
اأق�سام  اإىل  الن�سال  جدوى  يف  الثقة 
طبقتنا التي نال منها الياأ�ض و�سقطت 

يف ال�ست�سالم.
مبختلف  النقابي�ن  امل�س�ؤول�ن  اأيها   

امل�ست�يات
اقتطاع  على  الرد  عن  المتناع  كان 
رغم  امل�رضبني،  امل�ظفني  اأج�ر 
ت�رضيحات م�س�ؤولني نقابيني عديدين 
للعمل  ق�ية  �رضبة  بالت�سدي،  تهدد 
يف  ي�سكك�ن  ملن  وخدمة  النقابي، 
جدوى املنظمات النقابية. واإذا ما مت 
التعامل بنف�ض املنطق مع الهج�م على 
التقاعد، فت�سري حركتنا النقابية نح� 
خمطط  مترير  عن  �سينتج  ملا  الهالك 
املعن�يات،  و�سق�ط  ياأ�ض  من  الدولة 

وتراجع التنظيم وخف�ت الإقبال عليه.
اإن ت�حيد فعل الأجراء النقابي ممكن، بدءا 
مببادرات حملية تطلقها فروع ومكاتب 
التن�سيق  تعزيز  اإىل  و�س�ل  نقابية، 
املغربي  الحتاد  بني  القائم  النقابي 
لل�سغل والك�نفدرالية الدميقراطية لل�سغل 
والفيدرالية  لل�سغالني  العام  والحتاد 

الدميقراطية لل�سغل.
تق�ية هذا التن�سيق مير اأول باجل�اب على 
�س�ؤال: ملاذا مل ت�ؤد ن�سالتنا يف  الفرتة 
الأخرية )4 م�سريات وطنية، ثالثة بالدار 
اأبريل   6  2012- ماي�    27 البي�ساء 
2014، 29 ن�فمرب 2015(، وبالرباط 
وطني  واإ�رضاب   ،)2013 مار�ض   31(
نتيجة  اأي  اإىل   ،)2014 اأكت�بر   29(

ايجابية ؟
اجل�اب وا�سح: ن�سالنا ل ي�سري وفق خطة 
ا�ستنها�ض حقيقي لق�ى الطبقة العاملة: 
اإن نقابات تعرب فعال عن م�سالح الطبقة 
العاملة يجب اأن تك�ن لها خطة تعبئة: 
كل  جعل  ه�  الدائم  ان�سغالها  يك�ن  اأن 
خط�ة حت�سريا للخط�ة التالية، حمركة 
اإن  العمال.  من  مزيدا  مرة  كل  بذلك 
يف  بثقتهم  رهني  املرتددين  ان�سمام 
النخراط  قبل  بالن�سال.  البادئني  عزم 
يف خط�ة ن�سالية يجب اأن يعرف العمال 
اأجل  يف  باأخرى  متب�عة  �ستك�ن  اأنها 
غري بعيد. يجب اأن ي�سعر امل�سارك�ن اأن 

احلركة تت�سع من خط�ة اإىل اأخرى.
دون  وجتزيئها  الن�سالت،  تفكيك  اإن 
معرفة ما �سيلي تلك اخلط�ات امل�ستتة، ل 
ي�سهم يف تعبئة الطبقة العاملة بل ُيـنهك 
ويحطم  ق�اها،  وي�ستنزف  كفاحيتها 

معن�ياتها.
وميثل ت�حيد الفعل النقابي با�ستعمال 
نح�  خط�ة  العام  الإ�رضاب  �سالح 
لكن  النقابية،  حركتنا  كفاحية  تق�ية 

على  ب�سغط  يك�ن  ل  العام  الإ�رضاب 
زر، بل بحملة تعبئة ممتدة يف الزمان 
اأداة  العام  الإ�رضاب  وبجعل  واملكان، 
ن�سال فعلية بعدم اقت�ساره على ي�م 
بعده  والإدارة  الإنتاج  اآلة  تع�د  واحد 
اإىل حركتها، بل ن�سال قابال للتمديد 
ما مل ت�ستجب الدولة ملطالبنا. و�ستزداد 
ت�سيريه من  بقدر  العام  الإ�رضاب  ق�ة 
قبل امل�رضبني اأنف�سهم ب�ا�سطة جم�ع 

عامة تناق�ض وتقرر وتراقب التنفيذ.
اأيها امل�س�ؤول�ن النقابي�ن، على جميع 

امل�ست�يات:
اأيديكم،  بني  التقاعد  معركة  م�سري 
فيكم،  ثقتها  ت�سع  النقابية  فالقاعدة 
و�سيك�ن  ت�جيهاتكم.  وفق  وت�سري 
م�قفكم العملي من خطة الدولة ل�رضب 
مك�سب التقاعد حا�سما لنتيجة املعركة 
النقابي  العمل  ومل�ستقبل  جهة  من 
برمته من جهة اأخرى. فلتكن م�سلحة 
الطبقة العاملة ف�ق جميع العتبارات، 
اأي  يف  نقابي،  م�س�ؤول  كل  وليتحمل 
املكتب  امل�س�ؤولية، من  من م�ست�يات 
النقابي املحلي حتى القيادة ال�طنية، 
يف  تاريخية  م�س�ؤولية  من  عليه  ما 
هذه اللحظة امل�سريية بالن�سبة للطبقة 

العاملة ون�سالها.
ل ترتددوا، فالدولة م�سممة وترددكم 
عمالية،  جتمعات  نظم�ا  يق�يها. 
وقفات  وخ��س�ا  ندوات،  واعقدوا 
احتجاج، وعبئ�ا يف امليدان بال�سارع 
العمل،  اأماكن  العمالية ويف  والأحياء 
واح�سدوا لنزال حا�سم على واحدة من 

ق�سايا العمال والعامالت الأ�سا�سية.
تيار املنا�سل-ة    
15 يناير، 2016

mounadila2004@yahoo.fr :عنوان إليكتروني إدارة جريدة المناضل-ة 
mounadila15@gmail.com :عنوان إلكتروني موقع المناضل-ة

B.P 1378, Agadir , MAROC :عنوان المراسلة
الهاتف: 06.41.49.80.60


