
 

 

في اتجاه جبھة نضال  2017فبرایر  19من أجل أكبر نجاح لمسیرة 
 اجتماعي موحدة

  
  
 

النظامین، حاملي  ضحایا( غیر الملباة مطالبھامن أجل  المناضلةجمیع التنسیقیات  ةدعت نقابات التعلیم الست
مسیرة احتجاج إلى م ، إلى االنضما)أطر مسلك اإلدارة التربویة واإلداریین،الشواھد، المساعدین التقنیین 

 . بالرباط ردا على تجاھل الحكومة لمطالب األجراء واحتقارھا لتطلعاتھم 2017فبرایر  19یوم 

رین یوجمعیات المد آالف إطار 10وقّررت كل من التنسیقیة الوطنیة لألساتذة المتدربین وتنسیقیة 
 19وزارة التربیة الوطنیة یوم عن التعلیم العمومي، خوض وقفة احتجاج موحدة أمام  الدفاعوجمعیات 

 .مسیرة نحو البرلمان ثم رفبرای

.  بالرباط، خطوة وحدویة في المسار الصحیح 2017فبرایر  19المسیرة الموحدة لنقابات التعلیم یوم األحد 
ة إنھا لبنة في بناء الرد النضالي الحازم الذي یستدعیھ وضع شغیلة التعلیم المزري وكذا الحالة العامة للطبق

وقلیل المكاسب یضعھا ما یسمى رؤیة . فحالة التعلیم مفجعة، وأوضاع عاملیھ ماضیة في التدھور .العاملة
ال استقرار وھشاشة معممة، وسعي لنقل قانون الغاب السائد . موضع تساؤل) 2030-2015(استراتیجیة 

 . لعمومیة وال تزالفي القطاع الخاص إلى معقل الحركة النقابیة المغربیة الذي شكلتھ الوظیفة ا

یتقدم استھداف حقوق شغیلة القطاع العام بخطوات كبیرة، لیس آخرھا النیل من استقرار العمل بالوظیفة  
اقتطاع أجور (العمومیة عبر التشغیل بالعقدة، وما یُقترف ضد مكاسب التقاعد، وضد حق اإلضراب 

 … )ومشروع قانون لمنعھ العملي

ھشاشة استشراء بطالة، وتعاظم ال(في سیاق تدھور اجتماعي كبیر سبوق، غیر م مستوى تعديإننا إزاء 
على تفكیك  ویتصاعد الھجوم بإصرار الدولة) …عملالظروف تردي شرائیة، والقدرة انھیار التشغیل، وال

األرباح على حساب  لتكدیس الرأسمالیینأنظمة الوظیفة العمومیة وتدمیر التعلیم العمومي، وإطالق عنان 
 . )…تعلیم وصحة وماء وكھرباء(العامة المتضررة أصال من تخریب الخدمات  المسحوقةة الشعب أغلبی

فقط نضال على صعید وطني حازم  .ردا جماعیا شامال من قبل الطبقة العاملةھذا العدوان الغاشم یستوجب 
 . ومدید ھو ما سیفتح سبیل فرض التراجع على الدولة البرجوازیة ووقف عدوانھا

نضال الوحدوي الدیمقراطي، فھو سبیلنا لرد الھجمات وانتزاع حقوق وتوسیعھا، لذا ال بد أن تثمر نعم لل
وخرطھا في سیاسة نقابیة طبقیة تقاوم مستوى تجمیع قوى النضال في بلوغ النقابیین الكفاحیین جھود 

 . التعدیات وتقوي معسكر الكادحین لمستوى ھجوم مضاد حازم وفعال

في تسییر  وتسیید الدیمقراطیةلتعاون في القواعد النقابیة، ونبذ كل تعصب تنظیمي، كل اشكال اتطویر 
على ھذا الطریق یجب ان نجعل من كل نضال، إضراب أو اعتصام، . حد سواء والتنظیم علىالنضال 
ثمة  على ھذا النحو نقوي نوعیا التنظیم العمالي وفعالیتھ، ومن. للتقدم في بناء نقابة طبقیة مناضلةفرصة 

ومسیرات وطنیة  للتمدید،قدرتھ على النمو سیرا نحو معارك جماھیریة ظافرة، من اضرابات عامة قابلة 
 .تبرز فیھا القوة الفعلیة لطبقتنا

 
 

وكافة المقھورین إال بتغییر عمیق یلبي حاجاتھم االجتماعیة الشاملة والدیمقراطیة  للشغیلةال خالص 
 . الفعلیة

  
  2017-02-18ة -تیار المناضل                      والوحدويلدیمقراطي عاش النضال العمالي ا

 
 

 

 

في اتجاه جبھة نضال  2017فبرایر  19من أجل أكبر نجاح لمسیرة 
 اجتماعي موحدة

  
  
 

النظامین، حاملي  ضحایا( غیر الملباة مطالبھامن أجل  المناضلةجمیع التنسیقیات  ةدعت نقابات التعلیم الست
مسیرة احتجاج إلى ، إلى االنضمام )أطر مسلك اإلدارة التربویة واإلداریین،المساعدین التقنیین الشواھد، 

 . بالرباط ردا على تجاھل الحكومة لمطالب األجراء واحتقارھا لتطلعاتھم 2017فبرایر  19یوم 

رین یلمدوجمعیات ا آالف إطار 10وقّررت كل من التنسیقیة الوطنیة لألساتذة المتدربین وتنسیقیة 
 19عن التعلیم العمومي، خوض وقفة احتجاج موحدة أمام وزارة التربیة الوطنیة یوم  الدفاعوجمعیات 

 .مسیرة نحو البرلمان ثم رفبرای

.  بالرباط، خطوة وحدویة في المسار الصحیح 2017فبرایر  19المسیرة الموحدة لنقابات التعلیم یوم األحد 
الحازم الذي یستدعیھ وضع شغیلة التعلیم المزري وكذا الحالة العامة للطبقة  إنھا لبنة في بناء الرد النضالي

وقلیل المكاسب یضعھا ما یسمى رؤیة . فحالة التعلیم مفجعة، وأوضاع عاملیھ ماضیة في التدھور .العاملة
ال استقرار وھشاشة معممة، وسعي لنقل قانون الغاب السائد . موضع تساؤل) 2030-2015(استراتیجیة 

 . في القطاع الخاص إلى معقل الحركة النقابیة المغربیة الذي شكلتھ الوظیفة العمومیة وال تزال

یتقدم استھداف حقوق شغیلة القطاع العام بخطوات كبیرة، لیس آخرھا النیل من استقرار العمل بالوظیفة  
اقتطاع أجور (ب العمومیة عبر التشغیل بالعقدة، وما یُقترف ضد مكاسب التقاعد، وضد حق اإلضرا

 … )ومشروع قانون لمنعھ العملي

ھشاشة استشراء بطالة، وتعاظم ال(في سیاق تدھور اجتماعي كبیر غیر مسبوق،  مستوى تعديإننا إزاء 
على تفكیك  ویتصاعد الھجوم بإصرار الدولة) …عملالظروف تردي شرائیة، والقدرة انھیار التشغیل، وال

األرباح على حساب  لتكدیس الرأسمالیینالتعلیم العمومي، وإطالق عنان أنظمة الوظیفة العمومیة وتدمیر 
 . )…تعلیم وصحة وماء وكھرباء(العامة المتضررة أصال من تخریب الخدمات  المسحوقةأغلبیة الشعب 

فقط نضال على صعید وطني حازم  .ردا جماعیا شامال من قبل الطبقة العاملةھذا العدوان الغاشم یستوجب 
 . ما سیفتح سبیل فرض التراجع على الدولة البرجوازیة ووقف عدوانھا ومدید ھو

نعم للنضال الوحدوي الدیمقراطي، فھو سبیلنا لرد الھجمات وانتزاع حقوق وتوسیعھا، لذا ال بد أن تثمر 
وخرطھا في سیاسة نقابیة طبقیة تقاوم مستوى تجمیع قوى النضال في بلوغ النقابیین الكفاحیین جھود 
 . ات وتقوي معسكر الكادحین لمستوى ھجوم مضاد حازم وفعالالتعدی

في تسییر  وتسیید الدیمقراطیةكل اشكال التعاون في القواعد النقابیة، ونبذ كل تعصب تنظیمي، تطویر 
على ھذا الطریق یجب ان نجعل من كل نضال، إضراب أو اعتصام، . حد سواء والتنظیم علىالنضال 
على ھذا النحو نقوي نوعیا التنظیم العمالي وفعالیتھ، ومن ثمة . ة طبقیة مناضلةللتقدم في بناء نقابفرصة 

ومسیرات وطنیة  للتمدید،قدرتھ على النمو سیرا نحو معارك جماھیریة ظافرة، من اضرابات عامة قابلة 
 .تبرز فیھا القوة الفعلیة لطبقتنا

 
 

اجاتھم االجتماعیة الشاملة والدیمقراطیة وكافة المقھورین إال بتغییر عمیق یلبي ح للشغیلةال خالص 
 . الفعلیة

  
  2017-02-18ة -تیار المناضل                      والوحدويعاش النضال العمالي الدیمقراطي 

 


