
: 2017نداء تيار المناضل-ة لفاتح مايو 
التضامن مع كادحي الريف، أوجب واجبات اللحظة الراهنة 

 لتأكيد رفضهم الق##اطع للسياس##ات الطبقي##ة ال##تي2017إلى الشارع يوم فاتح مايو  ينزل عمال المغرب وعاملته
ينفذها الحاكمون، ومجمل الطبقة البرجوازية، ضد مصالح الكادحين وحقهم في حياة لئقة.

البطالة مستشرية، وهشاشة التش##غيل (العم##ل غي##ر الق##ار) متس##عة النتش##ار ب##وتيرة فائق##ة، والنس##اء ض##حايا أش##د 
صنوف الستغلل والذلل، ومخاطر الشغل تفتك بصحة الجراء وحياتهم، والج##ور مجم##دة، وقس##م عري##ض

من الشغيلة محروم من أي حماية اجتماعية، وقسم آخر عرضة لظلم عدم تصريح أرباب العمل بكام##ل أي##ام العم##ل وبكام##ل
الجر، وقسم ثالث ضحية حرمان وتحقير بما يسمى المساعدة الطبية للمعوزين (رميد)، ودكاك تدمير المكاسب يتقدم نح##و
ما تبقى منها بعد ضرب تقاعد الموظفين ونظام عملهم (العقدة، "المرونة"...) وص##ندوق دع#م الم#واد الساس##ية... وه##ا ه#ي
حكومة الواجهة الجديدة سيجري استعمالها  قف#ازا لي##د ص##ندوق النق##د ال##دولي والقلي##ة المالكة/الحاكم###ة المتواطئ##ة مع##ه نح#و

مزيد من تحميل الطبقة العاملة وعامة المقهورين أعباء الزمة القتصادية.
لس##نا نستس##لم أم##ام ه##ذا الع##دوان ال##برجوازي الكاس##ح، إذ يق##اوم العم##ال بالقط##اع الخ##اص رغ##م الح##رب الجاري##ة عل##ى العم##ل

 م##ن الق##انون الجن##ائي، مش##روع من##ع الض##راب...)، ورغ##م ض##غط البطال##ة والهشاش##ة، ويتص##دى288النق##ابي (الفص##ل 
مستخدمو الدولة  بنضالت قطاعية متواترة، لكن هذا كله تنقص##ه خط##ة نض##ال موح##دة اله##داف وأش##كال النض##ال، مع##ززة
بتسيير القاعدة للنضالت ديمقراطيا، بدل "إضرابات عامة" ليوم واح##د ك##ل س##نتين أو ثلث، أو مس##يرات وطني##ة م##ن نف##س
العيار، ل نتيجة لهما غير إفراغ ش##كلي النض##ال ه##اذين م##ن محتواهم##ا ونش##ر المزي##د م##ن إحب##اط  معنوي##ات النق##ابين وعام##ة
الجراء وإفقادهم الثقة ف##ي النض##ال. لق##د أوغل##ت قياداتن##ا ف##ي التع##اون م##ع البرجوازي##ة ودولته##ا لض##بط الوض##ع الجتم##اعي،
بم##برر "حف##ظ الس##تقرار" الزائ##ف، وب##اتت ت##ردد لزم##ة "مأسس##ة الح##وار الجتم##اعي" متجاهل##ة أن التف##اوض الب##ارد، بل

كفاحات، ل يؤتي أكل، بل يتيح للعداء ربح الوقت وتفكيك التعبئات العمالية، ومن ثمة نسف أسس النضال النقابي. 
إننا في تيار المناضل-ة إذ ننخرط في كل نضال عمالي بم##ا نـُ##ؤتى م##ن ق##درات، وب##روح كفاحي##ة نقدي##ة بن##اءة، نج##دد دعوتن##ا

"الش##راكة الجتماعي##ة" م##ع لمناض##لي طبقتن##ا الوفي##اء بك##ل المنظم##ات النقابي##ة، للتكت##ل وف##ق خ##ط نض##ال مع##ارض لسياس##ة
الرأسماليين ودولتهم، دفاعا عن هوية النقابة العمالية بما هي أداة نضال طبق##ي. وم##ن جه##ة أخ##رى نحي##ي كفاحي##ة الجم##اهير
الكادحة بمنطقة الريف التي تخوض منذ نصف سنة نضال ضاريا وص#امدا وم##ن اج#ل حقه##ا ف#ي الحري##ة والحي#اة الكريم##ة،
م##ن اج##ل حقه##ا ف##ي الص##حة والتعلي##م، والبني##ات التحتي##ة، ورف##ع الهم##ال ال##ذي تتع##رض ل##ه المنطق##ة من##ذ عق##ود. ون##دعو ك##ل
مناض###لي/ ات الطبق###ة العامل###ة للعم###ل عل###ى مس###اندة ه###ذا النض###ال بك###ل الس###بل، والس###تفادة م###ن أش###كاله الديمقراطي###ة ف###ي

والتنظيم، وتشكيل لجان تضامن معه، وبذل قصارى الجهود ليمتد إلى باقي جهات البلد، ليغدو نض##ال وطني##ا واح##دا التعبئة
موحدا ضد السياسات البرجوازية المسببة للفقر والتهميش. إذ ل يمكن تحقيق مط##الب الك##ادحين والكادح##ات الجتماعي##ة إل
بإس##قاط السياس##ات النيوليبرالي##ة ال##تي تره##ن البل##د للمؤسس##ات المبريالي##ة (ص##ندوق النق##د ال##دولي، البن##ك الع##المي، منظم##ة
التجارة العالمية، التحاد الورب##ي...)، وه##ذا مس##تحيل دون بن##اء مي##زان ق##وى بالنض##ال والتض##امن، وبالتس##يير ال##ديمقراطي
للنضالت. وبوسع حركتنا النقابية أن تنهض بدور رئيس في امتداد النض#ال وتوحي##ده، ولن#ا مث##ال ف#ي دور مناض##لي قواع#د
النقابة العمالية بتونس في إسقاط الديكتاتور وفتح آفاق التحرر. لقد كان الريف رائدا في نضال التحرر الوطني بقيادة محمد
بن عبد الكريم الخطابي، وهو سائر إل##ى الري##ادة ف#ي النض##ال الجتم##اعي وم#ن أج#ل التح#رر م##ن الس##تبداد ب##النفس الطوي##ل

لكفاحاته، وبما يبتكر شبابه من أساليب التعبئة الميدانية والجموع العامة وحلقيات النقاش الشعبية بالمدن والقرى. 
إن واجبنا الولي، في هذه اللحظة، نحن المناض#لون والمناض##لت العم##اليون، ه#و النض##مام ال#ى ح#راك الري##ف بالتض##امن

والعمل الدؤوب ليمتد إلى كل ربوع البلد، مع الحرص على تسييره الديمقراطي وعلى وفائه لهدافه. 
إنن##ا مقبل##ون عل##ى تص##عيد ن##وعي للع##دوان عل##ى طبقتن##ا وعام##ة المقه##ورين بع##د تمك##ن النظ##ام م##ن تنص##يب مؤسس##ات زائف##ة
وتتويجها بحكومة واجهة تموه الستبداد وتمرر سياسات فرط الستغلل وت##دبير الزم##ة عل##ى ظه##ر الك##ادحين. ول##ن ينفعن##ا
غير إنماء إرادة الكفاح لدى كل ضحايا هذا النظام، وبناء أدوات النضال ديمقراطيا وبروح طبقية كفاحية للتمكن م##ن بل##وغ
ميزان الق#وى الكفي##ل بف##رض الب##ديل المل##بي لحاج##ات الجم##اهير الش##عبية وتوقه##ا إل##ى الحري##ة والكرام##ة، الب##ديل ال##ديمقراطي

الشتراكي. 
النصر لكادحي الريف وعامة المغرب، عاشت الطبقة العاملة مكافحة من اجل التحرر التام من كل استغلل

واضطهاد
 2017 أبريل 25تيار المناضل-ة، 

mounadila2004@yahoo.frالبريد اللكتروني: 
/http://www.almounadila.infoالموقع اللكتروني: 

http://www.almounadila.info/
mailto:mounadila2004@yahoo.fr


: 2017نداء تيار المناضل-ة لفاتح مايو 
التضامن مع كادحي الريف، أوجب واجبات اللحظة الراهنة 

 لتأكيد رفضهم الق##اطع للسياس##ات الطبقي##ة ال##تي2017إلى الشارع يوم فاتح مايو  ينزل عمال المغرب وعاملته
ينفذها الحاكمون، ومجمل الطبقة البرجوازية، ضد مصالح الكادحين وحقهم في حياة لئقة.

البطالة مستشرية، وهشاشة التش##غيل (العم##ل غي##ر الق##ار) متس##عة النتش##ار ب##وتيرة فائق##ة، والنس##اء ض##حايا أش##د 
صنوف الستغلل والذلل، ومخاطر الشغل تفتك بصحة الجراء وحياتهم، والج##ور مجم##دة، وقس##م عري##ض

من الشغيلة محروم من أي حماية اجتماعية، وقسم آخر عرضة لظلم عدم تصريح أرباب العمل بكام##ل أي##ام العم##ل وبكام##ل
الجر، وقسم ثالث ضحية حرمان وتحقير بما يسمى المساعدة الطبية للمعوزين (رميد)، ودكاك تدمير المكاسب يتقدم نح##و
ما تبقى منها بعد ضرب تقاعد الموظفين ونظام عملهم (العقدة، "المرونة"...) وص##ندوق دع#م الم#واد الساس##ية... وه##ا ه#ي
حكومة الواجهة الجديدة سيجري استعمالها  قف#ازا لي##د ص##ندوق النق##د ال##دولي والقلي##ة المالكة/الحاكم###ة المتواطئ##ة مع##ه نح#و

مزيد من تحميل الطبقة العاملة وعامة المقهورين أعباء الزمة القتصادية.
لس##نا نستس##لم أم##ام ه##ذا الع##دوان ال##برجوازي الكاس##ح، إذ يق##اوم العم##ال بالقط##اع الخ##اص رغ##م الح##رب الجاري##ة عل##ى العم##ل

 م##ن الق##انون الجن##ائي، مش##روع من##ع الض##راب...)، ورغ##م ض##غط البطال##ة والهشاش##ة، ويتص##دى288النق##ابي (الفص##ل 
مستخدمو الدولة  بنضالت قطاعية متواترة، لكن هذا كله تنقص##ه خط##ة نض##ال موح##دة اله##داف وأش##كال النض##ال، مع##ززة
بتسيير القاعدة للنضالت ديمقراطيا، بدل "إضرابات عامة" ليوم واح##د ك##ل س##نتين أو ثلث، أو مس##يرات وطني##ة م##ن نف##س
العيار، ل نتيجة لهما غير إفراغ ش##كلي النض##ال ه##اذين م##ن محتواهم##ا ونش##ر المزي##د م##ن إحب##اط  معنوي##ات النق##ابين وعام##ة
الجراء وإفقادهم الثقة ف##ي النض##ال. لق##د أوغل##ت قياداتن##ا ف##ي التع##اون م##ع البرجوازي##ة ودولته##ا لض##بط الوض##ع الجتم##اعي،
بم##برر "حف##ظ الس##تقرار" الزائ##ف، وب##اتت ت##ردد لزم##ة "مأسس##ة الح##وار الجتم##اعي" متجاهل##ة أن التف##اوض الب##ارد، بل

كفاحات، ل يؤتي أكل، بل يتيح للعداء ربح الوقت وتفكيك التعبئات العمالية، ومن ثمة نسف أسس النضال النقابي. 
إننا في تيار المناضل-ة إذ ننخرط في كل نضال عمالي بم##ا نـُ##ؤتى م##ن ق##درات، وب##روح كفاحي##ة نقدي##ة بن##اءة، نج##دد دعوتن##ا

"الش##راكة الجتماعي##ة" م##ع لمناض##لي طبقتن##ا الوفي##اء بك##ل المنظم##ات النقابي##ة، للتكت##ل وف##ق خ##ط نض##ال مع##ارض لسياس##ة
الرأسماليين ودولتهم، دفاعا عن هوية النقابة العمالية بما هي أداة نضال طبق##ي. وم##ن جه##ة أخ##رى نحي##ي كفاحي##ة الجم##اهير
الكادحة بمنطقة الريف التي تخوض منذ نصف سنة نضال ضاريا وص#امدا وم##ن اج#ل حقه##ا ف#ي الحري##ة والحي#اة الكريم##ة،
م##ن اج##ل حقه##ا ف##ي الص##حة والتعلي##م، والبني##ات التحتي##ة، ورف##ع الهم##ال ال##ذي تتع##رض ل##ه المنطق##ة من##ذ عق##ود. ون##دعو ك##ل
مناض###لي/ ات الطبق###ة العامل###ة للعم###ل عل###ى مس###اندة ه###ذا النض###ال بك###ل الس###بل، والس###تفادة م###ن أش###كاله الديمقراطي###ة ف###ي

والتنظيم، وتشكيل لجان تضامن معه، وبذل قصارى الجهود ليمتد إلى باقي جهات البلد، ليغدو نض##ال وطني##ا واح##دا التعبئة
موحدا ضد السياسات البرجوازية المسببة للفقر والتهميش. إذ ل يمكن تحقيق مط##الب الك##ادحين والكادح##ات الجتماعي##ة إل
بإس##قاط السياس##ات النيوليبرالي##ة ال##تي تره##ن البل##د للمؤسس##ات المبريالي##ة (ص##ندوق النق##د ال##دولي، البن##ك الع##المي، منظم##ة
التجارة العالمية، التحاد الورب##ي...)، وه##ذا مس##تحيل دون بن##اء مي##زان ق##وى بالنض##ال والتض##امن، وبالتس##يير ال##ديمقراطي
للنضالت. وبوسع حركتنا النقابية أن تنهض بدور رئيس في امتداد النض#ال وتوحي##ده، ولن#ا مث##ال ف#ي دور مناض##لي قواع#د
النقابة العمالية بتونس في إسقاط الديكتاتور وفتح آفاق التحرر. لقد كان الريف رائدا في نضال التحرر الوطني بقيادة محمد
بن عبد الكريم الخطابي، وهو سائر إل##ى الري##ادة ف#ي النض##ال الجتم##اعي وم#ن أج#ل التح#رر م##ن الس##تبداد ب##النفس الطوي##ل

لكفاحاته، وبما يبتكر شبابه من أساليب التعبئة الميدانية والجموع العامة وحلقيات النقاش الشعبية بالمدن والقرى. 
إن واجبنا الولي، في هذه اللحظة، نحن المناض#لون والمناض##لت العم##اليون، ه#و النض##مام ال#ى ح#راك الري##ف بالتض##امن

والعمل الدؤوب ليمتد إلى كل ربوع البلد، مع الحرص على تسييره الديمقراطي وعلى وفائه لهدافه. 
إنن##ا مقبل##ون عل##ى تص##عيد ن##وعي للع##دوان عل##ى طبقتن##ا وعام##ة المقه##ورين بع##د تمك##ن النظ##ام م##ن تنص##يب مؤسس##ات زائف##ة
وتتويجها بحكومة واجهة تموه الستبداد وتمرر سياسات فرط الستغلل وت##دبير الزم##ة عل##ى ظه##ر الك##ادحين. ول##ن ينفعن##ا
غير إنماء إرادة الكفاح لدى كل ضحايا هذا النظام، وبناء أدوات النضال ديمقراطيا وبروح طبقية كفاحية للتمكن م##ن بل##وغ
ميزان الق#وى الكفي##ل بف##رض الب##ديل المل##بي لحاج##ات الجم##اهير الش##عبية وتوقه##ا إل##ى الحري##ة والكرام##ة، الب##ديل ال##ديمقراطي

الشتراكي. 
النصر لكادحي الريف وعامة المغرب، عاشت الطبقة العاملة مكافحة من اجل التحرر التام من كل استغلل

واضطهاد
 2017 أبريل 25تيار المناضل-ة، 

mounadila2004@yahoo.frالبريد اللكتروني: 
/http://www.almounadila.infoالموقع اللكتروني: 

http://www.almounadila.info/
mailto:mounadila2004@yahoo.fr

